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8:30
קומת כניסה

התכנסות והרשמה

9:00

סינמטק 1

פתיחה חגיגית וברכות:
מר ניר ברקת, ראש העיר ירושלים 

גב' יוהנה ארביב-פרוג'ה, נשיאת הקרן לירושלים
מקהלת הנוער הירושלמית של ימקא 

מארחי הכנס:
גב' חנין מג'אדלה, רכזת פרויקטים, הקרן לירושלים

ד"ר חגי אגמון-שניר, מנהל המרכז הבין-תרבותי 
לירושלים

9:30

סינמטק 1

Equity @ Work )“השוויון עובד”(, 
הסיפור של טורונטו

גב' עוזמה שאקיר, מנהלת המחלקה לשוויון, שונּות 
וזכויות אזרח, עיריית טורונטו

* באנגלית, בליווי תרגום סימולטני לעברית ולערבית 

10:30
הפסקה

11:00
מושבים מקבילים: סוגיות נבחרות בכשירות תרבותית 

סינמטק 2

קביעה ויישום של מדיניות לכשירות 
תרבותית בארגון

מנחה: ד"ר מיכל שוסטר, יועצת להנגשה לשונית 
וכשירות תרבותית, המרכז הבין-תרבותי לירושלים

בין המשתתפים: ד"ר מורית בארי, מנהלת המרכז 
הרפואי השיקומי לילדים אלי"ן, גב' מאיה הלוי, מנהלת 

מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד, מר אורי נוימן, מנהל 
האיגוד הירושלמי למאבק בסמים ובאלכוהול, מר גיל 

ריבוש, מנהל האגף לתכנון אסטרטגי, עיריית ירושלים, 
גב' אתי רענן, מנהלת סניף מזרח ירושלים, המוסד 

לביטוח לאומי, גב' רות שפירא, מנהלת לשכת הרווחה 
- בוכרים, אגף הרווחה, מינהל שירותי קהילה, גב' נעמי 

שניידרמן, מנהלת עמותת “אישה לאישה" )המקלט 
לנשים מוכות בירושלים( 

סינמטק 4

כשירות תרבותית במרחב הציבורי 
הירושלמי

מנחה: גב' עליזה שבו-חיוט, המרכז הבין-תרבותי 
לירושלים

בין המשתתפים: מר שייקה אל-עמי, מנהל מינהל 
קהילתי גינות העיר, מר שי דורון, מנהל גן החיות 

התנ”כי, גב' הדס זמר בן-ארי, מעצבת חוויה ואוצרת, 
מרצה בתכנית לעיצוב תעשייתי, האקדמיה לאומנות 
ועיצוב בצלאל, פקד ג'וני כסאברי, מתאם העדות 

הנוצריות, משטרת ישראל, מרחב דוד, מר ירון רביד, 
מנהל הרכבת הקלה 

גלריה 

פעילות כשירה תרבותית של הקהילה
מנחה: ד"ר ארנה שמר, המרכז האקדמי רופין 

והאוניברסיטה העברית
בין המשתתפים: מר אילן שרפי, מנהל מינהל קהילתי 

רוממה, גב' אנתסאר קרעין, פרויקט “מיני אקטיב", 
המרכז הבין-תרבותי לירושלים, מר עזאדין אלסעד, 

ראש דסק מזרח-ירושלים, המרכז הבין-תרבותי לירושלים, 
מר פיני גלינקביץ', מנהל רשות הקליטה, עיריית 

ירושלים, גב' מיכל לוי, מנהלת המוקד למבקשי מקלט, 
עיריית ירושלים

* בליווי תרגום סימולטני לעברית ולערבית

אולם מדיטק

התמודדות עם מתחים חברתיים 
ופוליטיים בעיר רב-תרבותית

מנחה: גב' שרון בנימין, סגנית מנהלת אגף הרווחה, 
עיריית ירושלים

בין המשתתפים: מר אילן אזרחי, חבר הנהלה, מינהל 
קהילתי גינות העיר, מר סוהיל עומרי, מנהל מרכז 

קהילתי אבנאא אלקודס, מר אלי דן, סמנכ"ל ישיבת 
התפוצות, הר-ציון, גב' חגית הכהן-וולף, יו"ר מינהל 
קהילתי רמות, עו"ס אחלאם חג’אזי, מנהלת לשכת 

הרווחה העיר העתיקה - וואדי ג’וז, מר רוני סילפן, מנהל 
מינהל קהילתי גנים )קרית מנחם, עיר גנים, גבעת משואה(, 

מר אשר קופרשטוק, יו"ר מינהל קהילתי מעלה רמות
* בליווי תרגום סימולטני לעברית ולערבית

 12:30
ארוחת צהרים 

גינת הסינמטק



13:30

סינמטק 1

מושב מליאה:
מדברים  ומממשים חזון: כשירות 
תרבותית בארגונים מרכזיים בעיר

משתתפים: 
גב' בוני גולדברג, מנהלת המינהל לשירותי קהילה, 

עיריית ירושלים 
ד"ר גדי לובין, מנהל המרכז הירושלמי לבריאות הנפש 

איתנים כפר-שאול
נצ"מ דורון תורג'מן, מפקד מרחב דוד, משטרת ישראל 

פרופ’ ברטולד פרידלנדר, נשיא המכללה האקדמית 
הדסה

מנחים: 
ד"ר חגי אגמון-שניר, מנהל המרכז הבין-תרבותי 

לירושלים
גב' חנין מג'אדלה, רכזת פרויקטים, הקרן לירושלים

* בליווי תרגום סימולטני לעברית ולערבית

15:00
הפסקה

 
15:15

מושבים מקבילים: כשירות תרבותית בחלוקה 
למגזרים ומקרי מבחן 

סינמטק 2

מתן שירותי בריאות כשירים תרבותית
מנחה: גב' טל כהן, סגנית מנהל מחלקות שיקום ושיקום 

נשימתי וממונת כשירות תרבותית, בית חולים אלי"ן
בין המשתתפים: גב' מארי אביגד, מנהלת 

פרוייקט  Santé Israël, המרכז הבין תרבותי לירושלים, 
גב' סמדר אלינסון וגב' אסתר גורן, מכבי שירותי 
בריאות, עו"ס אפרת כהן, ממונת כשירות תרבותית, 

המרכז הרפואי “שערי צדק", הרב צבי פורת, יועץ רבני 
המרכז הרפואי שיבא תל-השומר ובית החולים אלי"ן, 

עו"ס אסטל רובינשטיין, מנהלת השירות הסוציאלי, 
המרכז הרפואי הדסה עין כרם, גב' ענת רווח, סגנית 

מנהלת שירותי ריפוי בעיסוק וממונת כשירות תרבותית, 
המרכז הירושלמי לבריאות הנפש, איתנים כפר שאול

סינמטק 4

תרבות ואמנות בעיר רב-תרבותית
מנחה: מר אצ'ה בר, מנהל תחום תרבות ואמנות, הקרן 

לירושלים
בין המשתתפים: מר עודד רגב, מנהל מוזיאון עין יעל 
מר צח גרניט, משנה למנכ"ל, מוזיאון ישראל, מר יזהר 

פלורסהיים, מנהל המרכז למוסיקה גוננים, גב' עינת 
קאפח, בית-הספר לקולנוע ולאומנויות מעלה, מר נדים 

שיבאן, מנהל מוזיאון האסלאם, מר מתן ישראלי, 
עמותת מוסללה לאמנות ציבורית בירושלים

גלריה

פיתוח סובלנות עירונית בעיר רב-
תרבותית

מנחה: גב' מיכל שילאור, מנהלת תכנית אקטיביזם 
וסובלנות, המרכז הבין-תרבותי לירושלים

בין המשתתפים: מר אילן גאל-דור, מנכ"ל גשר, 
גב’ תהילה פרידמן-נחלון, הוועד המנהל התנועה 

הירושלמית, מר מוראד הלסי ומר ישראל הס, 
קבוצת “רצים ללא גבולות",  מר יראל נמני, יוזמת 

“מדברים בכיכר”, גב' וורוד סלמאן וגב’ עליזה מאיר-
אפשטיין, פרויקט “שכנות טובה" באבו תור/א-ת'ורי, 

רשת הסובלנות, גב' אורלי פרידמן, מנהלת מכינת “בית 
ישראל”, עמותת “קבוצת רעות", גב’ שרה קלה-מאיר, 

מנכ"לית “הבית הפתוח” לגאווה וסובלנות  
* בליווי תרגום סימולטני לעברית ולערבית

מדיטק

חינוך והשכלה גבוהה בעיר רב-תרבותית
מנחה: גב' אורנה שני, מנהלת התכנית לכשירות 

תרבותית, המרכז הבין-תרבותי לירושלים
בין המשתתפים: גב' עדינה בר-שלום, מנהלת 
המכללה החרדית ירושלים, גב’ רחיק דקה, יועצת 

סטודנטים לחברה הערבית, המכללה האקדמית הדסה, גב' 
אתי זוהר, מנכ"לית מיח"א ירושלים, גב' נאדיה כנאני, 
מנהלת שותפה, בית הספר יד ביד ע"ש מקס ריין, פרופ' 

דורית שחם וד"ר עדי פינקלשטיין, הפקולטה 
לרפואה, האוניברסיטה העברית בירושלים

* בליווי תרגום סימולטני לעברית ולערבית

17:00 סינמטק 1

שאלות, תשובות ושיתופי פעולה עתידיים
מנחים: גב' חנין מג’אדלה, רכזת פרויקטים, הקרן 

לירושלים, ד"ר חגי אגמון-שניר, מנהל המרכז הבין-
תרבותי לירושלים


