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مركز احلوار بني الثقافات في القدس
לירושלים הבין-תרבותי  המרכז 
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 8:30

طابق املدخل

تجّمع وتسجيل

 9:00

سينامتك1

كلامت ترحيبّية 

السّيد نري بركات ،رئيس البلدّية،

السّيدة يوهانا أربيڤ–پروجا ،رئيسة صندوق القدس

جوقة أطفال جمعّية الشّبان املسيحّية  

يدير الجلسة: 
السيدة حنني مجادلة، مرّكزة مشاريع، صندوق القدس؛ د. حچاي 

أچمون-سنري، مدير مركز الحوار بني الثقافات يف القدس

 9:30

سينامتك 1

محارضة يف الهيئة العاّمة:
"Equity@Work: A Toronto Story"

 Ms. Uzma Shakir, Director, Equity, Diversity and
Human Rights, City of Toronto

محارضة ضيفة " املساواة تستحق"  السيدة عظمى شاكر، مديرة 
قسم املساواة، التعّددية وحقوق اإلنسان، بلدّية تورونتو. 

* املحارضة باللغة اإلنجليزّية وتكون مصحوبة برتجمة فورّية للعربّية والعربّية.

10:30
اسرتاحة 

 11:00
جلسات موازية: قضايا مختارة يف الكفاءة الثقافّية 

سينامتك 2

تحديد وتطبيق سياسة كفاءة ثقافّية يف املنّظامت 

تدير الجلسة: د. ميخال شوسطر، مستشارة للمنالّية اللغوّية 
والكفاءة الثقافّية، مركز الحوار بني الثقافات يف القدس 

بني املشاركني: د. موريت بئريي مديرة املركز الطّبّي التأهييّل 
لألطفال ألني، السّيدة مايا هليڤي، مديرة متحف العلوم بلومفيلد؛ 

السّيد أوري نوميان، مدير الجمعّية املقدسية ملكافحة الكحول 
واملخّدرات، السّيد چيل ريبوش مدير قسم التخطيط االسرتاتيجّي، 
بلدّية القدس؛ السّيدة إيتي رعنان، مديرة فرع التأمني الوطنّي يف 

القدس الرشقّية ؛ العاملة االجتامعّية روت شبريا، مديرة قسم الرفاه 
يف حّي "البخارّيون" مديرّية خدمات– بلدية القدس. 

السّيدة نعومي شنايدرمان، املديرة العاّمة لجمعّية "امرأة المرأة"؛

سينامتك 4

الكفاءة الثقافّية يف الحّيز الجامهريّي املقديّس

تدير الجلسة: السّيدة عليزه شابو- حيوط، مركز الحوار بني 
الثقافات يف القدس

بني املشاركني: السّيد شاييك إلعامي، مدير املركز الجامهريي 
"غينوت هعري"؛ السّيد شاي دورون، مدير حديقة الحيوانات 
التوراتّية؛ السّيدة هداس زمير بن أري، مصّممة وقّيمة جمع 

أعامل فّنّية، محارضة يف برنامج للتصميم الصناعّي، أكادميّية الفنون 
والتصميم، بتسالئيل؛ الرائد جوين كسابري، منّسق الطوائف 

املسيحّية، منطقة داڤيد، رشطة إرسائيل؛ السّيد يارون رڤيد، مدير 
عاّم رشكة "ستيبس"، القطار الخفيف، القدس

صالة العرض

نشاطات مجتمعّية ذات كفاءة ثقافّية 

تدير الجلسة: د. أورنا شيمر، محارضة يف مجال العمل االجتامعّي، 
املركز األكادميّي روبني والجامعة العربّية يف القدس

بني املشاركني: السّيد عّز الدين السعد، رئيس قسم القدس الرشقّية، 
مركز الحوار بني الثقافات يف القدس؛ السّيد بيني غلينكڤيتش، 

مدير السلطة البلدّية للهجرة واالستيعاب، بلدّية القدس؛ السّيدة 
ميخال ليفي، مديرة مركز مساعدة طالبي اللجوء، بلدّية القدس؛ 

السّيدة انتصار قراعني، مديرة مرشوع "ميني أكتيڤ"، مركز الحوار 
بني الثقافات يف القدس؛ السّيد إيالن رشيف، مدير مركز جامهريي 

"روميام."

* الجلسة مصحوبة برتجمة فورّية للعربّية والعربّية.

قاعة مديتيك

التعامل مع التوّترات االجتامعّية والسياسّية يف مدينة 
متعّددة الثقافات

تدير الجلسة: السّيدة شارون بنيامني، نائب مديرة قسم الرفاه 
االجتامعّي يف بلدّية القدس

بني املشاركني: السّيد إيالن إزراحي، رئيس إدارة مركز 
جامهريي"غينوت هعري"؛ السّيد سهيل العمري مدير املركز 

الجامهريّي أبناء القدس؛ السّيد إييل دان، نائب مدير عاّم املعهد 
الدينّي "هتفوتسوت"، جبل صهيون؛ السّيدة حاغيت  هكوهني 

-  وولف، رئيسة إدارة املركز الجامهريي "راموت"؛ السّيدة أحالم 
حجازي، مديرة مكتب الرفاه االجتامعّي يف البلدة القدمية يف 

القدس؛ السّيد روين سيلفان، رئيس إدارة املركز الجامهريي "غانيم"؛ 
السّيد آرش كوبرشطوك، رئيس إدارة مركز جامهريي "معليه 

راموت." 

* الجلسة مصحوبة برتجمة فورّية للعربّية والعربّية.

 12:30

اسرتاحة الظهرية 

حديقة السينامتك

 13:30

سينامتك 1

جلسة الهيئة العامة

نتحّدث ونحّقق الرؤيا: الكفاءة الثقافّية لدى 
املنّظامت املركزّية يف املدينة 

مبشاركة: 
السّيدة بوين غولدبرغ، مديرة مديرّية خدمة املجتمع، بلدّية القدس 

د. غادي لوبني، مدير مركز القدس للّصّحة النفسّية 

الربوفيسور، بارطولد فريدالندر، رئيس الكّلّية األكادميّية هداسا

الرائد دورون ترجامن، قائد منطقة داڤيد، رشطة إرسائيل

يدير الجلسة: السيدة حنني مجادلة، مرّكزة مشاريع، صندوق 
القدس؛ د. حچاي أچمون-سنري مدير مركز الحوار بني الثقافات يف 

القدس

* الجلسة مصحوبة برتجمة فورّية لإلنجليزّية والعربّية.

 15:00

اسرتاحة 



15:15

جلسات موازية: الكفاءة الثقافّية يف التقسيم إىل قطاعات 
ودراسات حالة

سينامتك 2

تقديم خدمات صّحّية ذات كفاءة ثقافّية 

تدير الجلسة" السّيدة طال كوهني، نائب مدير أقسام التأهيل 
والتأهيل التنّفيّس، واملسؤولة عن الكفاءة الثقافّية يف املركز الطبّي 

التأهييّل لألطفال ألني يف القدس

بني املشاركني: السّيدة: ماري أڤيچاد، مديرة مرشوع الصحة 
،Santé Israël السّيدة سمدار أليسون والّسيدة إستري غورين، 

مكايب خدمات صحّية، العاملة االجتامعّية إفرات كوهني، مسؤولة 
الكفاءة الثقافّية، املركز الطّبّي "شعاري تصيدق"؛ الحاخام تسڤي 

بورات، حاخام ومستشار يف مجال الرشيعة اليهودّية، املركز 
الطّبّي "شيبا"، تل هشومري ومستشفى ألني ؛ العاملة االجتامعّية 

إسطيل روبينشطاين، مديرة قسم العمل االجتامعّي،  املركز الطّبّي 
الجامعّي هداسا، القدس؛ السّيدة عنات ريڤح، نائب مديرة خدمات 

العالج الوظيفّي، واملسؤولة عن الكفاءة الثقافّية، املركز املقديّس 
للصّحة النفسّية.

قاعة املعرض 

الثقافة والفّن يف مدينة متعّددة الثقافات

يدير الجلسة: السّيد أتشه بار، مدير مجال الثقافة والفّن، صندوق 
القدس.

بني املشاركني: السّيد تساح غرانيت، نائب مدير عاّم متحف 
إرسائيل؛ السّيد متان يرسائييل، جمعّية "موساللة" للفّن الجامهريّي 
يف القدس؛ السّيد يزهار فلورسهايم، مدير مركز املوسيقى والرقص 

"غوننيم"؛ السّيدة عينات كاباح، العالقات الخارجّية، مدرسة السينام 
"معاله"، القدس؛ السّيد عوديد ريچڤ، مدير متحف النشاطات 

"عني ياعيل"؛ السّيد نديم شيبان، مدير متحف الفّن اإلسالمّي. 

مديتيك

تطوير التسامح يف مدينة متعّددة الثقافات

تدير الجلسة: السّيدة ميخال شيلؤور مديرة برنامج نشطاء من أجل 
التسامح، مركز الحوار بني الثقافات يف القدس. 

بني املشاركني: السّيد إيالن چال-دور مدير عاّم "چيرش"؛ السّيدة 
تهيال فريدمان نحلون، عضو إدارة الحركة املقدسّية؛ السيد مراد 

هليس والسيد يرسائيل هيس، مجموعة "عّداؤون بال حدود"؛ السّيد 
يرئيل منني، ناشط بارز يف "مدبريم- نتحاور يف الساحة "؛ السيدة 

ورود سلامن والسيدة عليزه مئري-إبشطاين، مرشوع "جرية حسنة" 
يف أبو طور/ الثورّي، شبكة التسامح؛ السّيدة أوريل فرميان بن-

شالوم، مديرة املعهد التحضريّي "بيت يرسائيل"، جمعّية "مجموعة 
رعوت"؛ السّيدة ساره كاله-مئري، املديرة العاّمة لـ "البيت املفتوح 

يف القدس للفخر والتسامح."

* الجلسة مصحوبة برتجمة فورّية للعربّية والعربّية.

سينامتيك 4

الرتبية والتعليم العايل يف مدينة متعّددة الثقافات

تدير الجلسة: السّيدة أورنا شني، مديرة برنامج الكفاءة الثقافّية، 
مركز الحوار بني الثقافات يف القدس.

بني املشاركني: السّيدة عدينا بار-شالوم، مديرة الكلّية الحريدّية 
يف القدس؛ السّيدة رحيق دّقة، مستشار ة للطاّلب من املجتمع 

العريّب، الكلّية األكادميّية "هداسا"؛ السّيدة إيتي زوهر، مديرة بيت 
ميحا، القدس؛ السّيدة ناديا كنانه، مديرة رشيكة، مدرسة "يد بيد" 

عىل اسم ماكس راين؛ الربوفيسورة دوريت شاحم والدكتور عادي 
فينكلشطاين، كّلّية الطّب، الجامعة العربّية يف القدس.

* الجلسة مصحوبة برتجمة فورّية للعربّية والعربّية.

 17:00

سينامتك 1

تلخيص: أسئلة، إجابات، مجاالت تعاون مستقبيّل

يدير الجلسة:السيدة حنني مجادلة، مرّكزة مشاريع، صندوق 
القدس؛ الدكتور حچاي أچمون-سنري، مدير مركز الحوار بني 

الثقافات يف القدس.




