السيد عاموس دانييلي
عاموس دانييلي ،مفكر وكاتب ،أحد كبار مستشاري الوزارات الحكومية المختلفة ومن صانعي رؤية حزب عربي
يهودي ،وذلك عن إقتناع بأن قوة المجتمع اإلسرائيلي تعبر من خالل قدرة المجتمع في الحفاظ طابعه اليهودي وأن
يكون منارة للديموقراطية وإحترام األقليات التي تحيا به.
ساهم دانييلي بشكل كبير في أمن إسرائيل كمقاتل في وحدة إستطالع هيئة األركان العامة ،كرس نفسه في السنوات
األخيرة لصالح التأليف وتقريب المسافات بين المجتمعات والطوائف المختلفة في إسرائيل.
في السنوات التى كان بها مستشارا ً لوزري الصحة والرفاه  ،واجه مشاكل المجتمع العربي ورأى أن المجتمع العربي
يسعى لإلندماج بالدولة والمساهمة في تعزيز قوته وتنميته.
يدرك دانييلي - ،الذي ترأس إدارة التوظيف الخاصة ودمج ذوي اإلحتياجات الخاصة في دوائر العمل  ،الناشط في
مختلف المنظمات  -بأن هناك حاجة ماسة لتعزيز القواسم المشتركة والمتشابهة في المجتمع وضمان إنشاء مجتمع
عقالني متكافئ الفرص الذي يحترم جميع مواطنيه .يعكس دانيال فعليا ً رغبة المواطنين اليهود الذين ينظرون إلى
العرب كشركاء كاملين لنجاح وقوة المجتمع اإلسرائيلي.
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التعليم:
 – 1982دورة ضباط أمن في جهاز األمن العام (الشاباك).
 – 1996إدارة الموارد البشرية،دراسات الدبلوم جامعة بار إيالن.
 – 2001لقب أول في إدارة األعمال من جامعة THAMES VALLEY UNIVERSITY
 – 2005دراسات للقب األول  -تاريخ شعب إسرائيل .كلية أشفا.

مجاالت العمل:
من  , 2004فصاعداً.
.1قام بتأليف كتابين.
األول " ملكة بدون تاج" ،والثاني " لعينك والتر".
 .2إدارة األعمال العائلية
 .3رئيس جمعية أس.أم.أر ( التطوعية)  -وهي جمعية تهدف إلى الحفاظ على تراث مدينة رحوفوت من خالل نقل
التراث لألجيال الشابة وترميم والحفاظ على مقابر مؤسسي المدينة.
2004-2003
رئيس إدارة تشغيل ذوي اإلحتياجات الخاصة بمنظمة جوينت . DGC
إنشاء وقيادة إدارة التوظيف لذوي اإلحتياجات الخاصة ( إستجابة لقانون مساواة الحقوق مع األشخاص ذوي اإلعاقة،
وبنا ًء على توصيات فريق التنفيذ الذي فحص توظيف ذوي اإلعاقة ).صياغة سياسات تتعلق بمدى البطالة وتقليصها
بين األشخاص ذو االحتياجات الخاصة ،والمالئمة بين اإلحتياجات والخدمات ،والتنسيق بين الهيئات العاملة بتوظيف
ذوي اإلحتياجات الخاصة وتعزيز المسألة عن طريق التشريع ،والتوضيح ،وإيجاد فرص عمل ،تركيز القواسم
المشتركة ( تشخيص ،رفع مستوى العاملين ،التوظيف) ،وهكذا.
2003 – 1996
مستشار مهني لوزير الصحة و لوزير العمل والرفاه والخدمات اإلجتماعية.
مستشار في مجاالت .1 :الصحة النفسية .2 ,عالج جميع أشكال اإلدمان للمخدرات والكحول .3 ،الصحة العامة.4 .
إعادة تأهيل األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة مثل :المتخلفين عقلياً ،المعاقين جسدياً ،المعاقين نفسياً ،المصابون
بالتوحد ،األطفال المعرضين للخطر.
الشروع في تعزيز وإصالح تخطيط الخدمات اإلجتماعية .خدمة المسنين ،خدمة األطفال والشباب ،العنف األسري،
خدمات المراقبة للشباب والبالغين ،قسم لضحايا المخدرات ،المتطوعين وما إلى ذلك.
تعزيز قوانين الحد من التدخين مع فرض حظر التدخين في األماكن العامة.
 1996 – 1990المشاركة في الشركات وإداراتها .األولى لتعين القوى العاملة والثانية في مجال األغذية.
 1990 – 1986رئيس وحدة األمن والسالمة في شركة " لوز للصناعات" ( شركة للطاقة الشمسية بالقدس والتي
توظف  600عامل).

 1986 – 1982جهاز األمن العام.
ضابط أمن بالسفارة اإلسرائيلية في بانكوك  ،تايالند.
1982- – 1973
إدارة مزرعة تمتلكها العائلة.
1970 –1967
الخدمة العسكرية.
خدمة نظامية في وحدة إستطالع هيئة األركان العامة ،وواصل خدمته اإلحتياطية في الوحدة.

