
בשותפות עם 

הזמנה

כנס פעילים ופעילות 
למאבק בגזענות 
יום שישי 2017\10\20

התכנסות והרשמה 
ברכות נציגי השותפים 

* עו"ד נדאל עותמאן, מנהל המטה למאבק בגזענות
* גב' יהודית סטלמך, מנהלת פרויקטים בקרן 

פרידריך אברט

10:00
10:30

קבוצות דיון ועבודה מקבילות בתחומים:
גזענות ואפליה במערכת הבריאות

הפרדה במערכת הבריאות 
אפליה בהקצאת משאבים 

גזענות ואפליה בתחום התרבות
גזענות ואפליה בתחום התרבות 

גזענות ואפליה בדיור
גזענות בהשכרת דירות לערבים 

גזענות בדיור ציבורי 
גזענות ואפליה באקדמיה

גזענות ואפליה במכללות ואוניברסיטאות 
גזענות ואפליה במערכת החינוך

גזענות בספרי לימוד 
הסללת תלמידים מזרחים לחינוך מקצועי 
הסללת תלמידים אתיופים לחינוך מיוחד

10:45

  12:15

מושב פותח בהשתתפות
* פרופ איתמר גרוטו، משנה למנכ"ל משרד הבריאות

* ד"ר תג'ריד יחיא-יונס, סוציולוגית, מרצה באוניברסיטת תל אביב  ועמיתת מחקר במו"פ משולש 
* ואדים בלומין, היסטוריון ואיש חינוך, אחד המייסדים של דור 1.5 – צעירים דוברי רוסית 

* אבי יאלו, פעיל חברתי מהמייסדים של "פורום חשיבה משותף למאבק בגזענות"
* יעל בן יפת, מנכ"לית הקשת הדמוקרטית המזרחית

* יעקוב מעוז, מנהל מחלקת זהויות וחיים משותפים בחברה למתנ"סים
הפסקה וארוחת צהריים

גזענות ואפליה במרחב הציבורי
גזענות בתחבורה ציבורית 

גזענות מאבטחים בכניסה למקומות ציבור 
גזענות בתקשורת

הסתה גזענית בתקשורת ובתקשורת החברתית 
גזענות ואפליה במקומות העבודה

קיום כל אחת מקבוצות הדיון כפוף למספר מינימום של 
נרשמים

הארגונים חברי המטה :
סדאקה רעות, המרכז הרפורמי לדת ומדינה, מרכז תמורה, מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים בישראל, עמותת סיכוי, הקשת הדמוקרטית המזרחית, תנועת אחותי, פורום הכרה – למען הכרה בכפרי 
הבדואים הלא-מוכרים בנגב, קואליציית נשים לשלום, מעגלים-חלקאת, רופאים לזכויות אדם, מרכז תמורה , טבקה – משפט וצדק לעולי אתיופיה, אג'נדה, קו לעובד, פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי, מהפך 
תג'יר, עמותת גדאר, תנד"י, מעאן, חיראק, מחסום ווטש, המוקד לפליטים ולמהגרים, ועדת מעקב החינוך הערבי, הקשת בערד, ארבאט, יוזמות קרן אברהם, עמותת משפחות מעורבות, מורשתינו, פסיכו-אקטיב, 
הרשימה לאיכות המקצוע וזכויות האדם בלשכת עורכי הדין, מרכז sos ללימודי אלימות בישראל, ארגון גזענות לא במדינה שלי, בית ספר לשלום בנווה שלום, חיראקונא, א.ס.ף ארגון סיוע לפליטים ומבקשי 
מקלט, מרחבים, ילדים ישראלים, שתי"ל, עו"סים שלום, מרכז איעלאם, תנועת אדום חדש, עמותת בוגרי אוניברסיטאות רוסיה וברה"מ, הפורום לשוויון אזרחי ולמאבק בגזענות – כרמאיל ולב הגליל, עמותת 
בית לרעות טמרה, ארגון אנתימאא ועאטאא מטירה ופעילים/ות עצמאיים/ות, פורום המשולש והשרון לשוויון ולמאבק בגזענות, אגף החיים המשותפים - נעמת, אג'יק - מכון הנגב, האגודה לזכויות האזרח 

בישראל.

לפרטים:  0527922940 \ 0547730162
להרשמה בבקשה למלא את הטופס בלינק המצורף 

https://goo.gl/forms/HPXFmXBL3PqkzTll2

הפעילות של המטה מתבצעת
הודות לתמיכה של:

במרכז הערבי – יהודי ביפו
רח' קדם 109 

13:00

14:30

מושב סיכום המלצות קבוצות דיון בהשתתפות: 
*ח"כ עאידה תומא-סלימאן, יו"ר שותפה השדולה למאבק

 בגזענות בכנסת
*עו"ד קובי זנה, ראש היחידה הממשלתית לתיאום

 המאבק בגזענות



בשותפות עם 

תכנית קבוצות דיון כנס פעילים ופעילות נגד גזענות

כנס פעילים ופעילות למאבק בגזענות 

יום שישי 2017\10\20

13:00

גזענות ואפליה במערכת הבריאות
הנחיית הדיון: 

עו"ד טל רוזנר, המרכז הרפורמי לדת ומדינה
דוברים:

פרופ איתמר גרוטו, משנה למנכ"ל משרד הבריאות
הדס זיו - רופאים לזכויות אדם

פהימה אל עטאונה, מכון אג'יק הנגב

גזענות ואפליה בתחום התרבות
הנחיית הדיון: 

פידאא טבעוני, מנהלת שותפה בארגון מהפך תג'ייר
דוברים:

ג'וזף אטרש, יו"ר הועד המנהל בתיאטרון אלמידאן
יגאל עזרתי מנהל תיאטרון יפו

גזענות ואפליה בדיור
הנחיית הדיון: 

סמר סמארה, יו"ר אגף חיים משותפים בנעמת
דוברים:

סיגל הרוש, הקשת הדמוקרטית המזרחית
שאדי ח'ליליה, נציג של המרכז הערבי לתכנון אלטרנ־

טיבי

גזענות ואפליה באקדמיה
הנחיית הדיון: 

רואן בשאראת, מנהלת שותפה ארגון סדאקה רעות
דוברים:

ד"ר הני זובידה, ראש החוג למדע המדינה האקדמית 
עמק יזרעאל

שרף חסאן, מנהל מחלקת חינוך באגודה לזכויות 
האזרח ומרצה באוניברסיטת תל אביב

גזענות ואפליה במערכת החינוך
הנחיית הדיון: 

שאהין נסאר , עיתונאי 
אסתר עילם, חברת ועד מנהל המטה ותנועת אחותי

דוברים:
עאטף מעדי, מנכ"ל ועדת המעקב לחינוך ערבי

יעל בן יפת, מנכ"לית הקשת הדמוקרטית המזרחית

גזענות ואפליה במרחב הציבורי
הנחיית הדיון: 

חני רבינוביץ, ארגון עו"סים שלום
דוברים:

עו"ד אורי נרוב, המרכז הרפורמי לדת ומדינה
נסרין מורקוס, מנהלת שותפה למחלקה לחברה 

משותפת בעמותת סיכוי

גזענות בתקשורת
הנחיית הדיון: 

ד"ר יוליה זמלנסקי, מנכ"לית ארגון מורשתנו
באסל טנוס, מנהל אגודת בוגרי רוסיה וברית המוע־

צות
דוברים:

חולוד מסאלחה,  מנהלת פרויקטים ארגון אעלאם
דרור פויר, עיתונאי ובעל טור – גלובס

גל זרביב, דוברת יוזמות קרן אברהם

גזענות ואפליה במקומות העבודה
הנחיית הדיון: 

עלי ח'ליפה, ארגון מעגלים חלקאת
דוברים:

ד"ר לואי זרייק, עו"ד מומחה בתחום דיני עבודה - 
אגודת בוגרי רוסיה וברית המועצות  

הילה אלוני, תנועת עומדים ביחד

מושב סיכום המלצות קבוצות דיון 
בהשתתפות: 

ח"כ עאידה תומא-סלימאן, יו"ר שותפה השדולה  
למאבק בגזענות בכנסת

עו"ד קובי זנה, ראש היחידה הממשלתית לתיאום
המאבק בגזענות

14:30

לפרטים:  0527922940 \ 0547730162
להרשמה בבקשה למלא את הטופס בלינק המצורף 

https://goo.gl/forms/HPXFmXBL3PqkzTll2


