ועדת היגוי
ארגון

שם

יו"ר משותף

צבי זיו

מייסד ויו"ר משותף

ד"ר סמיר קאסם

קרן קלרמן

בת' קלרמן/קים פטריק מקבי

פדרציית ניו יורק
פדרציית סן פרנסיסקו

רוני רובינשטיין  /אורי לבנטר רוברטס/
מייקל לוסטיג /מרק שובל/
הילה דקל/ארי רודולף/הינדה פופק
ברק לוזון/הילה ילון

יד הנדיב

שורוק עיסמאיל

קרן לאוטמן

נעם לאוטמן/יעל נאמן

קרן גנדיר

רונית עמית

שיתופים

שלמה דושי

JFN

מיה נתן

מכון ראות

נטעלי אופיר פלינט /עבד עאסלה

מתן – משקיעים בקהילה

אהובה ינאי //עמית קטניקה

הרשות לפיתוח כלכלי במשרד ראש הממשלה

איימן סייף /רועי אסף

נציבות שוויון הזדמנויות בתעסוקה

מרים כבהא

נציגת פורום הצעירים
המרכז הבינתחומי הרצליה

פרופ' עודד שריג

אלפא אומגה

רים יונס/עימאד יונס

אוניברסיטת חיפה

פרופ' פייסל עזייזה

טכניון

פרופ' דאוד בשותי

לשעבר מנכל ונשיא קונברס ,פילנתרופ ופעיל חברתי

איציק דנציגר

משרד הכלכלה

בני פפרמן

אוניברסיטת בן גוריון הפקולטה למדעי המחשב

פרופ' ג'יהאד אל סנא

At Lautman Fund – #2 Weizmann St. Tel Aviv 972-3-6935610

מייסדת – כיתה  22ווקסנר

יפעת עובדיה

מייסדת – כיתה  22ווקסנר

אריאלה יערי

מייסד – כיתה  22ווקסנר

יותם דגן

מכבי שירותי בריאות

ד"ר מורשיד פרחאת

משרד עו"ד שניאורסון ושות' – נציג פורום הצעירים

זקי דיאב

קרן פירס

דינה גדרון

עמותת תפוח  -סגנית יו"ר פורום העמותות

דפנה ליפשיץ מנכ"לית

יוזמות קרן אברהם  -יו"ר פורום העמותות

תאבת אבו ראס מנכל משותף

קרן סוהן

בתיה קלוש

אבינעם ערמוני

אבינעם ערמוני

בית הנשיא

רוני אילון

ועדת ביקורת  -משקיפים

עו"ד סיגל שלימוף ,רו"ח טארק דביני

ביטוח לאומי – משקיפים

איציק סבטו

 – TASK FORCEמשקיפים

אביבית חי

שולחן עמותות – חברים:

ארגון

שם

תפקיד

1

אלפאנר

ד"ר יאסר חוג'יראת

מנכ"ל

אחסן הינו

מנהל תוכנית דרוזים וצ'רקסים

2

קו משווה

דני גל

מנכ"ל

חיר עבד אל ראזק

סמנכ"ל שווק

3

צופן

סאמי סעדי

מנכ"ל משותף

פז הירשמן

מנכ"ל משותף
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רון גרליץ

מנכ"ל משותף

2

סיכוי

ראונק נאטור

מנכ"לית משותף
מנהלת קשרי מעסיקים

5

ג'וינט

יעל סלבין

6

אג'יק

אריאל דלומי

מנכ"ל משותף

ח'יר אלבז
סלימאן אלעמור
ערן בוכלצב

מנכ"ל משותף
ראש צוות פרויקטים
מנהל יה"ב-מוסדון עוגן

פאדי אלעוברה

מנהל המחלקה הכלכלית

7

תפוח

דפנה לפשיץ

מנכלי"ית

8

מעלה

מומו מהדב

מנכ"ל

9

מכון ראות

נטעלי אופיר פלינט
עבד עאסלה

מנכ"לית
סמנכ"ל כספים

11

פורום לגיוון
תעסוקתי

טל ילון

מנהלת

12

מכון לדמוקרטיה

טליה שטיינר

חוקרת בכירה

13

קרן רוטשילד

אחמד מואסי

מנהל תחום החברה הערבית

12

קרן אברהם

ת'אבת אבו ראס

מנכ"ל משותף

15

מרחבים

אסתי הלפרין

מנכ"לית חדשה

16

מונה

אסף ברימר

מנכ"ל

17

יעדים לצפון

לימור לב

מנכ"לית

18

אלומה

יפעת סלע
אבי לב
מיס מנסור

מנכ"לית
מנהל פרויקט "הדבר הבא"
מנהל פרויקט "הדבר הבא" בחברה
הערבית

19

הקרן החדשה
לישראל

רשא נאטור

רכזת מענקים

21

התאחדות
הסטודנטים

דיראן שלאבנה
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21

ערוס אל בחר

ספא יונס

מנהלת העמותה

22

אגודה לזכויות
האזרח

שרף חסן

מנהל מחלקת חינוך

23

גבעת חביבה

מוחמד דראושה

22

בעצמי

צביקה גולדברג

מנכל

דתיה ברששת

מנהלת מקצועית

יעל רובין

קשרי מעסיקים

25

נשים נגד אלימות

סאוסן תומא

מנהלת פרויקטים

26

מרכז דיראסת

דליה חלבי

מנכ"לית

27

אינג'אז

עארף כריים

רכז פרויקטים

28

ITWORKS

יפעת בראון

מנכ"לית

29

PRESENTENSE

גיא שפיגלמן

מנכ"ל

& Director of Planning, Equality
Shared Society

עלאא סאדר
31

שתיל

מוחמד חליל

מנהלת תחום חברה משותפת

31

מטח

שרון איילון

ראש תחום חברה ורוח ,מטח

32

כוכבי המדבר

מתן יפה

מייסד

33

יוניסטרטים משה

בת שבע

מנכלית

פורום צעירים לקידום תעסוקת ערבים – חברים
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ארגון

שם

תפקיד

1

מיזם קולקטיב אימפקט

ד"ר סמיר קאסם

מייסד ומנהל הפורום

2

מיזם קולקטיב אימפקט

נוא ג'השאן בטשון

פסיכולוגית ויועצת  -ארגונית צוות המיזם

3

משרד עו"ד שניאורסון
ושות'

זקי דיאב

עו"ד-שותף

2

נציבות שוויון הזדמנויות
בתעסוקה

מרים כבהא

נציבה אזורית -מחוז חיפה

5

LOGIC

חמודי אבו נאדה

מנהל פרויקט

6

מכון ראות

עבד עאסלה

סמנכ"ל כספים ור"צ

7

קו משווה

חיר עבדלראזק

סמנכל שיווק

8

עצמאי

אדיב עוואד

איש שווק ופרסום

9

Young Engineers

מוחמד אבו נאדה

מנהל איזורי ומנכ"ל אבו נאא ייעוץ וניהול

11

אגודת הסטודנטים

רסול סעדה

עורך דין (יו"ר התאחדות הסטודנטים לשעבר)

11

אלבדוואר

איהב פארח

מנהל שותף

12

רשות החשמל

עלאא פחורי

מנהל תחום ייצור

13

LIVEPERSON

עפיף אבו מוך

מנהל אינגטגרציה

12

מרכז ריאן

עלי אבו עג'אג

מנהל קשרי מעסיקים

15

אוניברסיטת ת"א

ד"ר סאמי מיעארה

מרצה בחוג ללימוד עבודה /חוקר בכיר

מנהל מחלקה בבי"ח הכרמל

והמכון לדמוקרטיה
16

חברת דורוס

פאדי אלעוברה

מייסד דורוס (עסק חברתי) ומנהל השווק של
אגי'ק

17

חברת NILIT

נדיה עבד-אלעל

מנהלת משאבי אנוש

18

סטארט-אפ

רימה שמשום

מנהלת משאבי אנוש

WebiSaba
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19

מייקורוסופט

ג'ונא חליל

מהנדסת

21

Orange

סאלם שרקייה

מנהל מחלקת שיווק חברה ערבית ומוצרים
מתקדמים

21

Tasc

מירה עוואד

שותפה ויועצת אסטרטגית

Consulting capital
22

מיזם קולקטיב אימפקט

ח'ליל מרעי

מנהל פרויקט

צוות העובדים :

.1

יפעת עובדיה

.2

קרן מורג

מנכ"לית משותפת ומייסדת
מנכ"לית משותפת

.3

נוא ג'השאן-בטשון

מנהלת מחלקת ייעוץ ארגוני -מעסיקים

.2

מייאס שביטה

מנהלת לקוחות אסטרטגיים KAM

.5

תמר קדר הריס

מנהלת גיוס משאבים ומנהלת פרויקטים

.6

ח'ליל מרעי

מנהל מחלקת שותפויות  CIומנהל תוכנית מנטורינג

.7

ענת גבעתי

מנהלת תפעול ומנהלת מענטק

.8

אברהים סמארה

מנהל פרויקטיםKAM /

.9

ליטל בירוק

מנהלת רשתות חברתיות ואדמיניסטרציה

.11

זינה שמרוק

מנהלת משרד
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