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מיפוי פערים  -האתגרים בפני החברה הערבית בישראל 
 וצרכים

משרדי הממשלה, מרכז המועצות האזוריות, מנהל התכנון, הלשכה המרכזית  :מוזמנים
מרכז השלטון המקומי, בנק ישראל, המנהלה לפיתוח כלכלי וחברתי במגזר הדרוזי לסטטיסטיקה, 

מכון הנגב, פנימה, -והצ'רקסי, יוזמות אברהם, ועד ראשי הרשויות הערביות, עמותת אמאן, אג'יק
לקידום שוויון בתעסוקת אקדמאים ערבים,  –לקידום הייטק בחברה הערבית, קו משווה  –צופן 

בי, אקדמיה, הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים, הרשות לפיתוח הפורום הכלכלי הער 
והתיישבות הבדואים בנגב, ועדת המעקב העליונה לציבור הערבי, המועצה להשכלה גבוהה, 

המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל , מרכז מוסאוא, לזכויות האזרחים  -עדאלה 
ות החברתית בישראל, המכון הישראלי לדמוקרטיה, הערבים בישראל, מרכז טאוב לחקר המדיני

העמותה לקידום שוויון אזרחי , המכון למחקרי ביטחון  -המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, סיכוי 
לקידום תעסוקת ערבים בישראל,  –מעכי, משפטניות למען צדק חברתי , אלפנאר -לאומי, איתך

ומחקר, האגודה לזכויות האזרח בישראל, המרכז הערבי לחרות המדיה, פיתוח  -מרכז אעלאם 
מכון מחקר המתמחה בניטור של מגמות  –ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי, מרכז אדווה 

-מרכזי הכוון תעסוקתי, אגודת הגליל –חברת, נשים נגד אלימות, תכנית ריאן לחברה הערבית 
ן הגג לארגוני החברה ארגו-האגודה הערבית הארצית למחקר ושירותי ברי, מנהיגות אזרחית

מקצועיות, ערכים זהות, מרחבים, מכון אהרן למדיניות כלכלית, איגוד האינטרנט -האזרחית, מעוז
פסיכולוגיה חברתית לשינוי חברתי, ג'וינט, אעלאם המרכז הערבי לחרות -הישראלי, מרכז אקורד

נאמן, מחקרי  המדיה, מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון, מכון ון ליר, מוסד שמואל
 פלורסהיימר, מוזמנים נוספים, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

יועצת  -הדסה אלמוג
כלכלית מרכז השלטון 

 האזורי

 

  -לידיעה

 ראש מ.א משגב -דני עברי

 מנכ"ל מנשה -חגי פלמר

 אגיק-שנות מעבר -נייר מדיניות 

   סוגיות והמלצות  –יוזמות אברהם

 5450נייר עמדה מאי  -מרכזיות 

  נייר עמדה בנושא בריאות בחברה

 רופאים לזכויות אדם-הערבית

 

 שלישי
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תקנות לעידוד השקעות הון )שינוי התוספת השנייה לחוק( 
)אזורי תעשיה מרחביים  5450-)הוראת שעה(, התשפ"א

 בנפת אשקלון כאזור פיתוח א'(

 

 
  תקנות לעידוד השקעות הון )שינוי

התוספת השנייה לחוק( )הוראת 

)אזורי תעשיה  5450-שעה(, התשפ"א

מרחביים בנפת אשקלון כאזור פיתוח 

 א'(

  תקנות לעידוד השקעות הון )שינוי

התוספת השנייה לחוק( )הוראת 

)אזורי תעשיה  5450-שעה(, התשפ"א

מרחביים בנפת אשקלון כאזור פיתוח 

 א'(
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פיצויים בשל הנזק העקיף בעקבות מבצע "שומר החומות" 
 0690-בהתאם לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א

יועצת  -הדסה אלמוג
 כלכלית

 

 שלישי
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מקדמה לפיצוי לנפגעי אסון מירון, הצעתה של חברת הכנסת 
 אתי חוה עטיה

 

 

 שלישי
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הצעת תקנות מס הכנסה )ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט 
 5450-ישראלי()הוראת שעה(, התשפ"א
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 אתגרים והזדמנויות-הערים המעורבות

)הערים 02 -משרד הפנים, מרכז השלטון המקומי, פורום ה :מוזמנים
העצמאיות(, המשרד לביטחון פנים, המשרד לשוויון חברתי, משרד הבינוי 

משרד החינוך, משרד המשפטים, משרד העבודה, הרווחה והשיכון, 
והשירותים החברתיים, משרד התיירות, משרד התרבות והספורט, משרד 
התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד ראש הממשלה, משרד האוצר, בנק 
ישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ועד ראשי הרשויות הערביות, 

המרכז המשפטי לזכויות  -עדאלה  ועדת המעקב העליונה לציבור הערבי,
המיעוט הערבי בישראל , מרכז מוסאוא, לזכויות האזרחים הערבים 

מעכי, משפטניות למען צדק חברתי , המכון הישראלי -בישראל, איתך
לדמוקרטיה, המכון למחקרי ביטחון לאומי, המרכז הערבי לתכנון 

חה בניטור מכון מחקר המתמ –אלטרנטיבי, יוזמות אברהם, מרכז אדווה 
פסיכולוגיה חברתית לשינוי חברתי, מרכז -של מגמות חברת, מרכז אקורד

העמותה לקידום שוויון  -טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, סיכוי 
אזרחי , עמותת אמאן, מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון, מחקרי 

 הפלורסהיימר, מרחבים, אקדמיה, מוזמנים נוספים, פנימ

  -לידיעה

 ראש מ.א משגב -דני עברי

 מנכ"ל מנשה -חגי פלמר

 

 


