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ולצמיחהלחדשנות



איתהמהי גזענות ואיך מתמודדים 



?גזענותמהי

על בסיס של תכונות  , של נחיתות לאדם או לקבוצהייחוס 

או חברתית, ביולוגיתסטראוטיפיות שמנוסחות בשפה 

,  בשיח גזעני נתפסות תכונות אלו כנחותות. תרבותית

.כבלתי משתנות וכמהותיות לאותה קבוצה
"?מהי גזענות: מבוא תיאורטי", שנהביהודה 



גזענותביטויי

,ההבעימה"
להלהחמיאהתכוונתיהכולבסך

"ערבייהשהיארואיםשלאכשאמרתי

חיקוי של מבטא  מזרחי או ערבי  
כדי להצחיק קהל

המשפחות המזרחיות הן "
"משפחות חמות

אצלנו מדברים רק כדי שכולן  "
"יבינו

הן , לא רוצה להיות בחדר עם ערביות"
מביאות את כל החמולה ועושות המון  

"רעש

ברור שאת טובה במתמטיקה הרי "
"את רוסיה

אותימזמיניםלאאת השם שלי ורואים"
.."לראיון



“ No one is born hating another 
person because of the colour of 
his skin, or his background or 
his religion. People learn to 
hate, and if they can learn to 
hate, they can be taught to 
love, for love comes more 
naturally –to the human heart 
than its opposite”

Nelson Mandela



The good news:

והכלהתרבות של גיוון קידום 

,  גיוון וריבוי תרבויות יכולים להביא ליצירתיות
ותורמים להעלאת , חדשנות ופריצת גבולות

הפריון ולביצועי החברה 



התייעצות עם מומחים תהליך למידה
ואנשי שטח

בניית מודל

אז מה עשינו עד עכשיו



התכניתמטרות
לניהולחדשנייםכליםשלסטלפתח1.

ולהתמודדותהתרבותיות-ורבהגיוון
ןבארגוגזענותשלביטוייםעם

במיוחדשפותחוהכליםאתליישם2.
שלבתהליךשלכםהארגוןעבור

מעורביםבהארגוניתהתערבות
הארגוןשלשוניםנציגים



שלנוהמודל
אדםכח

תרבות

עםקשרמדיניות
לקוחות



Soft Skills
שונותאתניותקבוצותנציגישלאחוזםקידוומיון,גיוסתהליכי–אדםכוח

הארגוניתבהיררכיהשונותוברמותשונותבמחלקות



שימוש  –ת מעודדת שונות ומפתחת סובלנות ארגונייצירת תרבות
קודים ועוד, תקשורת בתוך הארגון, חגים וחופשים, בשפות שונות



השפעת  , ניסוח נהלים ארגוניים–קבלת החלטות וחלוקת משאבים , תכנון מדיניות
מבנה קבלת ההחלטות על נציגים מתרבויות שונות וטיפול בפניות על רקע אפליה



פעולה רגישה לתרבות  –והקהילההלקוחותעםקשר
ולמוצא של אנשי הצוות והלקוחות



?התהליךכוללמה

שנותן תמונה עדכנית בנוגעארגוניאבחון
הכלה , ביטויים של רב תרבותיותל

שיועברסקר:גזענותעםוהתמודדות
וחסמיםזרזיםלזהותבמטרהבארגון

יוצגהסקרסיוםעם .גזענותעםלהתמודדות
בקרבלדיוןבסיסיהווהדוחתוצאות .קצרדוח

.ההנהלה
הארגוןיחידות שונות של בקרבפעילות
הכלהשלארגוניתתרבותצריליבמטרה

וגיוון





:דוגמאות להתערבות

כלים ותובנות מהתייעצות עם נציגי  , ללמוד איך מגייסים צוות מגוון-אדם כח•
למחוק שמות של מועמדים מקורות חיים  : דוגמא. קבוצות שונות ומהספרות בנושא

.שמתקבלים

עיצוב המרחב  ; סדנאות בנושא רב תרבותיות ופתרון קונפליקטים–ארגונית תרבות•
הארגוני כך שיבטא את השונות התרבותית

גיבוש קוד אתי; נגישות לתרגום ולתיווך תרבותי, שימוש בשפות שונות-מדיניות•

,  תרגום לשפות שונות–קשר עם לקוחות •
ארגוניתהצהרה 



?להצטרףמעוניינים

?מהארגוןנדרשמה
בתהליךלשותפותארגוניתמחויבות

אנשי הארגון לניהול התהליך4עד 3הקמת צוות  של 
?איך נראה התהליך

חודש אחד –ארגוני אבחון 
פגישות עם ההנהלה לגיבוש התהליך

התערבות ארגונית
חודשים3-4משך התהליך 

?להצטרףמעוניינים
 Inda@shatil.nif.org.ilללמיילשילחו•



The future is going to be completely different. 
And it’s going to be fascinating.


