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بالشراكة مع

دعوة

مؤتمر ناشطين وناشطات 
لمناهضة العنصرية

الجمعة 2017\10\20

في المركز العربي اليهودي في يافا  

شارع كيدم 109

تجمع وتسجيل
تحيات ممثلي الشركاء

* المحامي نضال عثمان، مدير االئتالف لمناهضة 
العنصرية 

* السيدة يهوديت ستلماخ، مديرة مشاريع في 
صندوق فريدريخ ايبيرت

10:00
10:30

مجموعات نقاش وعمل متوازية في المجاالت:
العنصرية والتمييز في جهاز الصحة

الفصل في جهاز الصحة
التمييز في توفير الميزانيات

العنصرية والتمييز في مجال الثقافة
العنصرية والتمييز  في مجال الثقافة

العنصرية والتمييز في السكن
العنصرية بتأجير الشقق للعرب

العنصرية في شقق السكن العام  
العنصرية والتمييز في التعليم العالي

العنصرية والتمييز في الكليات والجامعات
العنصرية  والتمييز في التربية والتعليم

العنصرية في كتب التدريس
تسيير الطالب الشرقيين للتعليم المهني

تسيير الطالب من أصول اثيوبية للتعليم الخاص

جلسة افتتاحية بمشاركة:
* بروفسور ايتمار غروطو، نائب مدير عام وزارة الصحة

* د. تغريد يحيى - يونس، اختصاص علم  اجتماع، محاضرة في جامعة تل ابيب وزميلة بحث في مركز  أبحاث المثلث
* فاديم بلومن، مؤرخ ورجل تربية، احد مؤسسي  حركة جيل 1.5 – شباب متحدثي الروسية   

* ابي ايلو، ناشط اجتماعي ومن مؤسسي ”منتدى للتفكير المشترك لمناهضة العنصرية"
* ياعيل بن ييفت، مديرة عامة للقوس الديمقراطي الشرقي 

* يعقوب معوز، مدير قسم هويات وحياة مشتركة في شركة المراكز الجماهيرية
استراحة ووجبة غداء 

العنصرية والتمييز في الحيز العام
العنصرية في وسائل السفر العامة

عنصرية مسؤولي االمن في الدخول لالماكن العامة
العنصرية  في اإلعالم

التحريض العنصري في وسائل االعالم واالعالم المجتمعي
العنصرية والتمييز في أماكن العمل

تنظيم كل واحدة من مجموعات النقاش يتعلق بعدد 
المتسجلين والمشاركين
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مجموعات نقاش وعمل متوازية في المجاالت:

الجمعة 2017\10\20

13:00

العنصرية والتمييز في جهاز الصحة
إدارة النقاش

المحامية طال ، مركز  التعددية اليهودية للدين والدولة
متحدثون

بروفسور ايتمار غروطو، نائب مدير عام وزارة الصحة
هداس زيف، أطباء لحقوق االنسان

فهيمة العطاونة، معهد اجيك النقب

العنصرية والتمييز في مجال الثقافة
إدارة النقاش

فداء طبعوني، مديرة مشاركة في مؤسسة مهباخ تغيير
متحدثون

جوزيف اطرش، رئيس الهيئة اإلدارية في مسرح الميدان
يغئال عزراتي، مدير مسرح يافا

العنصرية والتمييز في السكن
إدارة النقاش

سمر سمارة، رئيسة قسم الحياة المشتركة في نعمات 
متحدثون

سيغال هاروش، القوس الديمقراطي الشرقي
شادي خليلية، المركز العربي للتخطيط البديل

العنصرية والتمييز في التعليم العالي
إدارة النقاش

روان بشارات، مديرة شريكة في مؤسسة صداقة رعوت
متحدثون

د. هاني زبيده، رئيس قسم العلوم السياسية في كلية 
عيمك يزراعيل

شرف حسان، مدير قسم التربية في جمعية حقوق 
المواطن ومحاضر في جامعة تل أبيب

العنصرية  والتمييز في التربية والتعليم
إدارة النقاش

شاهين نصار، صحافي
استر عيالم، عضو إدارة االئتالف وحركة احوتي

متحدثون
عاطف معدي،  مدير عام لجنة متابعة التعليم العربي

ياعيل بن ييفيت، المديرة العامة للقوس الديمقراطي 
الشرقي

العنصرية والتمييز في الحيز العام
إدارة النقاش

حني ربينوبيتش، مؤسسة عمال اجتماعيين من اجل السالم
متحدثون

المحامي اوري نروف،  مركز التعددية اليهودية للدين والدولة
نسرين مرقص، مديرة شريكة لقسم المجتمع المشترك في 

جمعية سيكوي

العنصرية  في اإلعالم
إدارة النقاش

د. يوليا زملنسكي، المديرة العامة لمؤسسة مورشتينو
باسل طنوس، صحفي ومدير رابطة خريجي روسيا واالتحاد 

السوفياتي
متحدثون

خلود مصالحة، مديرة مشاريع في مركز اعالم
درور فوير، صحفي وصاحب مقالة في جريدة غلوبس

غال زربيب، المتحدثة بمبادرات صندوق ابراهيم

العنصرية والتمييز في أماكن العمل
إدارة النقاش

علي خليفة، مؤسسة معجاليم حلقات
متحدثون

د. لؤي زريق، محام متخصص بقضايا العمل – رابطة خريجي 
روسيا واالتحاد السوفياتي

هيال الوني، حركة "نقف معا"

جلسة تلخيص مجموعات النقاش 
بمشاركة:

عضو الكنيست عايدة توما – سليمان، رئيسة شريكة 
للوبي البرلماني لمناهضة العنصرية

المحامي كوبي زانا، رئيس الوحدة الحكومية لتنسيق 
مناهضة العنصرية
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