
Launching of the Masira (Journey) Fund for People with Special Needs                                 
in the Arab society in Israel

On May the 11th, 2011, in Nazareth, during the annual 
Arab Business convention, a group of prominent 
members of the Israeli Arab business community, headed 
by Dr.	   Basel	   Gha)as	   from	   Malakom-‐Economy	   and	  
business	  magazine	  in	  Arabic,	  	  	  launched Masira Fund.

 The initiative is aimed at developing  resources by the 
Arab society for the disabled in the Arab society. The new 
Fund will develop new programs and will sustain 
programs developed by the JDC-Israel’s Disability and 
Rehabilitation Division and Arab NGOs over the last five 
years. Julia Zaher, an Arab businesswoman, shared her 
surprise by the conditions of the disabled in the Arab 
society, as evident in the data    presented by Souad Diab 
from JDC, and called her friends to join the ground 
breaking initiative.   

Tens of people approached the Masira counter for 
information. The crowd built up when wealthy Moniv al 
Masri approached Masira counter; they silenced when he spoke to Samar Abu Karshin, a coordinator of 
the Disabled Arab Women Forum; and they were moved when he asked Samar why she won’t  look 
directly at him, and she answered: “because I am blind”. “But you are also beautiful” he replied – and 
their conversation went on. 

Public figures, artists, and members of the media are also expected to join the Fund. They will strengthen 
the Masira network which already includes NGOs for the disabled, professionals and religious leaders and 
reached through its activities 20,000 persons.  JDC will assist  the new initiative until the Fund operates 
independently.     

הושקה  	"קרן  	מסירה"  	למען  	בעלי  	הצרכים  	המיוחדים  	בחברה  	הערבית  	בישראל

		במהלך  	כנס     	בנצרת,   11.5.11	  –		ב     	השיקו   	   	עסקים  	בראשות  	ד"ר  	באסל  	גטאס  	מחברת  	"מאלקום",   אנשי
		נכים  	בחברה  	הערבית.     משאבים  	מהחברה  	הערבית  	למען 		לגיוס     	קרן   ,	   2011	ועידת  	העסקים  	הערבית  
	ותבטיח  	את  	המשכיות  	התכניות  	שפותחו  	בחמש  	השנים  	האחרונות   	הקרן  	החדשה  	תפתח  	תכניות  	חדשות  
		ותורמים,     	קרנות   	הערבית,   	בחברה   נכים 	   	ארגוני   	עם   	בשתוף   ישראל 	   	בג'וינט   	ושיקום   	נכויות   	אגף   ע"י
		אמרה  	כי  	הופתעה  	לשמוע  	מסועאד  	דיאב    	במסגרת  	תכנית  	"מסירה".  	אשת  	העסקים  	הערבייה  	ג'וליה  	זהר,  
	את  	הנתונים  	על  	מצב  	הנכים  	בחברה  	הערבית  	וקראה  	לחבריה  	להצטרף  	למהלך  	החדשני.  

	מידע  	וחומרים  	ולשוחח  	עם  	נציגי  	הנכים  	הפעילים  	בתכנית.   		"מסירה"  	לקבל     	לדוכן   עשרות  	אנשים  	ניגשו
		לדבר  	עם  	סמר  	אבו     	כאשר  	הוא  	החל   	התגברה  	הצפיפות;   	איש  	העסקים  	מוניב  	אל  	מסרי   כשניגש  	לדוכן
		כאשר  	הוא  	שאל  	אותה  	תוך  	כדי  	שיחה     עם  	נכות,  	השתרר  	שקט; 	קרשין,  	רכזת  	תכנית  	פורום  	נשים  	ערביות  
	עיוורת".  	הוא  	ענה  	לה  	במבוכה  	"אבל  	את  	גם   		"כי  	אני     	מסתכלת  	אליו  	ישירות  	היא  	השיבה  	לו   	מדוע  	היא  	לא  
	והם  	המשיכו  	בשיחה.  	  	יפה"  

(left to right) Abbass Abbass, Al Manarah, Naama 
Linzer, JDC-Israel, Samar Abu Kirshan, Altafula 
A s s o c i a t i o n ’s Wo m e n E m p o w e r m e n t a n d 
Entrepreneurship Forum, Hanaa Shalatah, Sakhnin’s 
Supportive Community and Center for Independent 
Living, Yassin Ganaim, Sakhnin’s Elmanal Association 
and Center for Independent Living



		"מסירה"     	של   	הרשת   	את   יחזקו 		הם     	תקשורת.   	ואנשי   	אמנים   	ציבור,   	אנשי   	גם   	להצטרף   	צפויים   לקרן
		איש  	באמצעות  	הפעילויות    20,000	  –		כה  	ל     ושסייעה  	עד 		אנשי  	מקצוע  	ומנהיגי  	דת     שכוללת  	ארגוני  	נכים,
	  	  	השונות  	שלה.  	הג'וינט  	יסייע  	למיזם  	החדש  	עד  	אשר  	העמותה  	שיקימו  	אנשי  	העסקים  	תפעל  	באופן  	עצמאי.  


