
الدين كطريق لدمج أشخاص مع إعاقة باملجتمع
٢ ٠ ٢ ٠ ط  شبا  ١ ١

يقام املؤمتر يف فندق جولدن كراون يف النارصة )جبل القفزة(

املؤمتر بعرافة املذيع مصطفى شالعطة
املؤمتر متاح وترافقه ترجمة للغة اإلشارات | يتضمن ترجمة فورية عربية-عربية و عربية- عربية وانجليزية

برنامج اليوم:
تجمع وتسجيل   9:30-9:00

كلامت ترحيبية   10:00-9:30

عرض فلم قصري - انتاج جوينت ارسائيل    

السيد عيل سالم – رئيس بلدية النارصة   

الدكتور اليوط جولدشتاين- مدير قسم العالقات الخارجية يف جوينت ارسائيل   

السيدة شريا رودرمان - مديرة صندوق عائلة رودرمان   

السيد ابرمي طورم – مفوض املساواة يف الحقوق ألشخاص مع إعاقة، وزارة العدل    

السيد جدعون شالوم – مدير قسم االعاقات، وزارة الرفاه والخدمات االجتامعية    

السيد يعقوب سالمة – املدير السابق لقسم الطوائف - وزارة الداخلية   

10:00- 11:00  حلقة حوارية: الدين كطريق لدمج أشخاص مع إعاقة

يدير الحوار: أبرمي طورم - مفوض املساواة يف الحقوق ألشخاص مع إعاقة، وزارة العدل   

املشرتكون:   

مدير املحكمة الرشعية - مدير املحكمة الرشعية وقايض يف محكمة االستئناف الرشعية    

الشيخ موفق طريف - الرئيس الروحي للطائفة الدرزية يف ارسائيل   

الراف يشعياهو هرتسل - راب مدينة نوف هجليل   

املطران الدكتور يوسف مّتى – رئيس كنيسة الروم- الكاثوليك يف ارسائيل    

حلقة حوارية: قصص األشخاص مع إعاقة من مختلف الديانات  11:٤٥ -11:00

يدير الحوار: تال شاحر لوتساتو - مدير قسم اإلعالم، مفوضية املساواة يف الحقوق ألشخاص مع إعاقة، وزارة العدل   

باشرتاك: نداء أبو امنة، دانييال ياكريا، فادي أبو شقارة وأدهم فضول   

اسرتاحة )صالة وضيافة(    1٢:1٥ - 11:٤٥

تدير الحوار: جاليا جرانوت، مديرة عامة لصندوق عائلة رودرمان    13:1٥-1٢:30

الراب در رونني لوفيتش  - راف بلدة نري عتسيون، مؤسسة رابانيم - بيت هيلل   

الشيخ أحمد عايص – املفتش السابق يف منطقة املثلث الجنويب - قسم الطوائف   

األب مرض سليامن – أب رعية الروم- كاثوليك يف عرابة    

الشيخ سمري سعد – مأذون يف قرية املغار   

الرابانيت جودي شنفلد – مؤسسة ومديرة Leading Ethics مؤسسة استشارية لجمعيات ومؤسسات.   

رشاكة ومبادرات، بني أشخاص مهنيني ورجال دين، لتحسني دمج أشخاص مع إعاقة يف  املجتمع:   13:1٥ - 1٢:1٤

تدير الحوار: سعاد ذياب – مديرة قسم يف - إرسائيل ما بعد اإلعاقة - ، جوينت ارسائيل   

الشيخ زياد زامل أبو مخ – مدير الدائرة اإلسالمية – قسم الطوائف   

املحامي مرض يونس – رئيس السلطات املحلية العربية ورئيس املجلس املحيل - عرعرة    

بوعاز أوردمان – مدير مؤسسة رباين بيت هيلل   

الشيخ مصطفى حبيب الله - إمام مسجد خالد بن الوليد يف عني ماهل   

الشيخ نزار خطيب - -مدير الدائرة الدرزية، قسم الطوائف تلخيص وانهاء    1٤:1٥-1٤:00

تايل ألون - مديرة الربامج الجامهريية، قسم االعاقات، وزارة الرفاه والخدمات االجتامعية     

وجبة غداء    1٤:1٥ 


