
  
  

  2014 יוני

  
  1 -עמוד                              050500  68293746829374  ––גל זהר גל זהר 

  קורות חייםקורות חיים                                --          גל זהר    גל זהר    
  פרטים אישיים:

  037654381שם: גל זהר.  ת.ז: 
  , רחובות20גורודיסקי כתובת: 
  050-6829374 טלפון: 

  gal.zohar@mail.huji.ac.ilדואר אלקטרוי: 
   crd.com-www.gאתר איטרט: 

  
  השכלה והשתלמויותהשכלה והשתלמויות

; סוציולוגיה ומדייות ציבורית, , האויברסיטה העברית בירושלים(PhD)דוקטורט     - 2009
  דוקטורט בושא תפקיד ארגוים בילאומיים בגיבוש מדייויות תעסוקה מקומיות 

  מיהל), המכללה ל- Knowledge Managementיהול ידע (מידעות מעשית       2008

  , האויברסיטה העברית ירושלים (תוכית אישית)(.M.A)תואר מוסמך     2004-2008
  סוציולוגיה ויחסים בילאומיים  –מיוחדת אישית תכית 

              , האויברסיטה העברית בירושלים(B.A)תואר בוגר   2003-2000
  וג ליחסים בילאומיים, סוציולוגיה ואתרופולוגיה. הח

  
  עיעימקצומקצוניסיון ניסיון 

2014  OECD ו- Sciences Po –יות התעסוקה של ארגון המדי-OECD  
   1983-2012ומדיניות התעסוקה בין השנים  OECD-מחקר אודות תהליכי העבודה של ארגון ה  

  (פאריס, צרפת)
  

תכית "חיים  –כלכלה ותעסוקה ארצי המשרד לאזרחים ותיקים, יועץ  –2014-2012
 (Age-Friendly City)בגיל" 

  ייעוץ כלכלה ותעסוקה בישובים, פיתוח סוגיות כלל ארציות, יסיון בילאומי           
, ייעוץ פרטי ביישוב, סיוע בפיתוח התכית אסטרטגית, זיהוי מגמות מקומיתכתיבת חוות דעת  -

ובילאומיות, יתוח תוים והתאמתם לישובים, כתיבת תובות יישוביות,  מקומיות, ארציות
 ם ולצוות המקצועי בתכיתהרצאות בישובי

  
  , המחלקה ליחסים בילאומיים, האויברסיטה העבריתהוראה –       -2010

  רביעית)שה מרצה בקורס יחב"ל בראי הסוציולוגיה (           

  
  יועץ עצמאי, גל זהר –         -2010

  ייעוץ, מחקר ופיתוח            
, תכיות תעסוקהחברתי כלכלי, ח ייעוץ בתחומי פיתוח מדייות, פיתו: ייעוץ ופיתוח -

מדייות ומעקב, , מערכות מדידה , מדייות ציבוריתהרצאות אודות שוק העבודה
 ציבורית, יהול מידע וידע.

אשים עם מוגבלות, שוק העבודה, חקר ביצועים של תכיות חברתיות,  :הרצאות -
 אסטרטגיות למידה, מגזר שלישי וושאים וספים.

- עמותת המודל הישראלי, הקרן לידידות, ג'ויט: ארגוים (תרשימת לקוחות חלקי -
, משרד הרווחה), משרדי ממשלה (תיה, באר שבע, חיפה), רשויות מקומיות (חברתי

השותפות התלת מגזרית לקידום תעסוקת ), המשרד לאזרחים ותיקים, משרד התמ"ת
 .(SROI Network)(תכית לאומית), ארגוים בילאומיים  אשים עם מוגבלות

 
  משרד התמ"ת, מיהל מחקר וכלכלה –2009-2012

  OECD-חוקר ויועץ, מדייות התעסוקה עבור אשים עם מוגבלות במדיות ה           
בתחום   OECD-; איש הקשר לארגון ה)תכון, מחקר ופיתוח בתחום(יסיון בילאומי  -

עבודת משרדי  –תעסוקה של אשים עם מוגבלות, זיהוי מודלים והתאמתם לישראל 
 , פיתוח מדייות ותכיותהממשלה בעולם, ארגוים בילאומיים, ארגוים מקומיים
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  ג'ויט ישראל – 2001-2009
  ג'ויט ישראל ,, תב"ת ("תופה בתעסוקה")תכון ופיתוח אסטרטגי   10.2009   -6.2005

 .מחקר ופיתוח של תוכיות תעסוקה עבור אוכלוסיות חלשות/מוחלשות -
מערכת המידע לפיתוח תוכיות העבודה וליהול המידע אודות ויהול אפיון  אחראי על -

 םמשתתפי 85,000
 .מדידה בזמן אמת של פעילות התעסוקה בארגון :יהול מערכת המידע והידע הארגוי -
הגדרות מדדי , , כגון שרידות של פרויקטים והרחבתםפיתוח מדדי הצלחה כלל ארגויים -

 שוק העבודה של המשתתפים בפרויקטים השוים.הצלחה של התמדה וקידום ב
 .בתב"ת על מחקרי הערכהאחריות  -
  .לעידוד תעסוקה ותעסקיאפשרויות זיהוי בדגש על ואסטרטגיה קביעת מדייות מעורבות ב -

  
   ג'ויט ישראל - מהל תוכיות בלשכת מכ"ל   10.2009   -6.2005

  כלל זה:וב בלשכת המכ"ל רוחבתוכיות וושאי ויהול פיתוח 
מעקב אחר הקצאת משאבים באופן מפורט ופיתוח כלי המאפשר טיפולוגיה של  -

    .יציאה מפרויקט-פרויקטים לשם קבלת החלטה על יציאה/אי
בהתאם לבקשת מכ"ל ג'ויט פיתוח חומרים וכתיבתם (יירות עמדה לממשלה; מצגות)  -

 ישראל.
 .קרוות העבודה של הארגוןלפיתוח ע ג'ויט ישראלשל הובלת צוות "חושבים פתוח"  -
לשם למידה והפריה  בעולם מובילים חברתייםארגוים של כס בילאומי וארגון תוח פי -

  .סביב עקרוות העבודה של אותם ארגוים הדדית
  

  ג'ויט ישראל -פיתוח תוכיות תעסוקתיות   6.2005   -3.2003
  .ויהול של תוכיות המתקיימות עבור אשים בעלי מוגבלות פיתוח -
יצירת מדייות אחידה המשותפת למשרדי הממשלה, ארגוי הכים והמעסיקים בישראל  -

  .בכל הקשור להעסקת כים
בין משרדי ממשלה, רשויות  שיתוף פעולה ומודלים תעסוקתייםפיתוח מודלים של  -

אשים בעלי מיים ועמותות ישראליות עבור מקומיות, חברות עסקיות, ארגוים בילאו
  .מוגבלות

תוך התמקדות בפיתוח עסקים  פיתוח תוכית מקיפה בושא חזרה מרצון של מהגרים, -
 קטים, כבסיס מרכזי לקידום הפיתוח.

בושאי תעסוקה ויזמות עבור קבוצות מיוחדות בעלות צרכים ייחודיים  מידעות -
 .פיתוח המידע והתאמתו למציאות הישראלית, (מיעוטים, כים, עולים וצעירים)

, תוך ומאגרי מידע ממוחשבים באמצעות האיטרטוסמוי מידע גלוי ויתוח איתור  -
  פיתוח שיטות ודרכים לאיסוף המידע ויתוחו.

  
  האויברסיטה העברית -עוזר מחקר               11.2003 -3.2003

ה לסוציולוגיה ואתרופולוגיה ד"ר זאב רוזהק וד"ר די ממן, המחלק ,עוזר מחקר
 הכלכלה הישראלית(במקביל לעבודה בג'ויט). מחקר בתחום באויברסיטה העברית 

  , שהובילו לשיוי המדייות הישראלית והמבה השלטוי.והשפעות בילאומיות
  

  ג'ויט ישראל -מידען   5.2003 - 10.2001
ת ופיתוח עסקים קטים וביויים איתור פיתוח ויהול תכים של אתר איטרט בושא יזמו

עבור קורסים המתהלים ברחבי העולם, תוך דגש על מדיות הבלקן, ארגטיה ומקסיקו. 
התפקיד כלל פיתוח קשרים עם ארגוים, איתור ופיתוח מודלים, איסוף מידע מקצועי עבור 

  .מקצועאשי 
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  רשימת פרוייקטים חלקיתרשימת פרוייקטים חלקית

והמלצות לקידום בישראל יסיון מהעולם  :תיאוריה ופרקטיקה - הכשרות מקצועיות -
  (הקרן לידידות)

 מודל מרכז התעסוקה המקומי (תיה) -

  הכשרות עבור בי וער בסיכון (ביטוח לאומי) -

  של פרוייקטים חברתיים מודלים  )Scaling-upמודלים לסילום עולה ( -

  (עיריית חיפה) י וער בסיכוןפיתוח מודל תעסוקה עירוי מחולל לב -

) "מעגל One-Stop Shopפעלה של מרכז (המודל הכתיבת  - בשטח כתיבת מודל הפעלה -
  " בבאר שבעStrive Built-in -החיים והתעסוקה 

  מעקב ופיקוח אחרי מחקרי הערכה בתחום התעסוקה -

  בדרום מרכזי תעסוקה לבדואיםצוות הפיתוח של  -

  במסגרת פרויקטים חברתיים )ISO 9000הכסת תקי איכות ( -

  )השוואה בילאומית אודות מודלים( ארגון ידע ועבודת מהלי בתי ספר -

  כס ארגוים בילאומיים בולטים המפתחים תכיות התערבות -

  תכיות תעסוקה והשכלה (סיירה לאון) -יהול תכית להשבה מרצון של פליטים  -

  ושבים פתוח")פיתוח ויהול פורום הלמידה של ג'ויט ישראל ("ח -

  פרסומיםפרסומים
ספר , יסיון ומגמות בושא תעסוקה וכלכלה של אזרחים ותיקים בישראל), 2013זהר, גל (

  .התכית חיים בגיל

, תב"ת של מעגל החיים והתעסוקה (One-Stop Shop)מודל מרכז השירות ), 2013זהר גל (
  2013ועיריית באר שבע, ספטמבר 

לשילוב אשים עם מוגבלות  (One-Stop Shop)סוקה  מרכזי שירות לתע), 2013זהר, גל (
  .2013, משרד התמ"ת, יואר הבחה בין מודלים שוים בעולם בתעסוקה:

, תב"ת, OECDישראל ביחס למדיות  אשים עם מוגבלות בשוק העבודה:), 2012זהר, גל (
  2012פברואר 

סקירה  – OECDדיות ישראל ביחס למ אשים עם מוגבלות בשוק העבודה:) 2011זהר, גל (
  2011, מהל מחקר וכלכלה, משרד התמ"ת, דצמבר סטטיסטית השוואתית

ויסקוסין בישראל: כרויקה של קבלת החלטות תחת הגמוי ) 2011זהר, גל ופרקל, מיכל (
  ½., חוברת 58, שה 2011יוי -, הרבעון הישראלי לכלכלה, מרץאידיאולוגית

מודלים ויסיון  –כיות התמדה וקידום בשוק התעסוקה ת), 2009זהר, גל ומשיח, רוה (
  , תב"ת (תופה בתעסוקה), ג'ויט ישראל.מהעולם בתכיות אקטיביזציה

אושי,  , היחידה לפיתוח הוןמערכת התאמת שכר לכים ברחבי העולם), 2007זהר, גל (
  .2007משרד התמ"ת, פברואר 

תפיסת הג'ויט, מוגש  –מדייות חברתית "), 2006זהר, גל וצוות האגפים בג'ויט ישראל (
  ."למשרד ראש הממשלה

מאה ימים "), 2006ברודט, דוד; הורביץ, אלי; זהר, גל; טכטברג, מואל; אקשטיין, צבי (
  ן הישראלי לדמוקרטיה., המכו"המלצות למדייות תעסוקה –ראשוים 

כיות והמלצות תם: יתוח "תכיות חזרה מרצון עבור עובדים זרים ופליטי), 2004זהר, גל (
  התמ"ת, ג'ויט ישראל , משרד החוץ, משרד"למדייות


