
תוכנית הכנס:
התכנסות והרשמה   9:00-9:30

דברי פתיחה  9:30-10:00
הקרנת סרטון ג'וינט            

ברכות:            
מר עלי סלאם - ראש עיריית נצרת    

מר אליוט גולדשטיין - מנכ"ל קשרי חוץ ג'וינט עולמי   
גב' שירה רודרמן - מנכ"לית קרן משפחת רודרמן   

מר אברמי טורם – נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים    
מר גדעון שלום - מנהל מינהל מוגבלויות, משרד הרווחה והשירותים הקהילתיים    

מר יעקב סלאמה - מנהל לשעבר לאגף הדתות במשרד הפנים   
  

פאנל: הדת כדרך להשתלבות אנשים עם מוגבלות      10:00-11:00
מנחה: מר אברמי טורם - נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים   

משתתפים:   
כבוד הקאד ד"ר איאד זחאלקה - מנהל בית דין שרעי וקאדי בבית דין שרעי לערעורים    

אל שיח' מואפק טריף - ראש העדה הדרוזית בישראל    
הרב ישעיהו הרצל - רב העיר נוף הגליל    

ארכיבישוף ד"ר יוסף מתא – ראש הכנסייה היוונית- קתולית בישראל     

פאנל: הקול של אנשים עם מוגבלות, סיפורים אישיים    11:00-11:45
מנחה: מר טל שחר לוצאטו – מנהל תחום הסברה, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים   

המשתתפים: נדאא אבו אמנה, דניאלה יקירה, פאדי אבו שק'ארה ואדהם פדול   

הפסקה )תפילה וכיבוד(   11:45-12:15

בין הרצוי למצוי - הדת והאדם עם המוגבלות   12:15-13:15
מנחה: גליה גרנות - סמנכל"ית משפחת רודרמן בישראל   

הרב ד"ר רונן לוביץ' - רב היישוב ניר עציון, ארגון רבני ורבניות בית הלל   
אלשיח' אחמד עאסי – מפקח לשעבר של  מחוז משולש צפוני מטעם אגף הדתות    

האב מודר סלימאן – ראש הקהילה יוונית-קתולית בעראבה     
אלשיח סמיר סעדי – מואז'ן בכפר מע'אר   

הרבנית גולי שינפלד - המייסדת והמנכ"לית של Leading Ethics ארגון יעוץ המסייע לחברות וארגונים      
לצמוח על ידי בניית אתיקה ואמון   

שותפויות ויוזמות קהילתיות להשתלבות של אנשים עם מוגבלות בחברה   13:15-14:00
מנחה: גב' סועאד דיאב - ישראל מעבר למגבלות, ג'וינט ישראל   

מר זיאד אבו מוך – מנהל המחלקה המוסלמית באגף העדות   
עו"ד מודר יונס - ראש הרשויות הערביות וראש מועצת ערערה    

מר בועז אורדמן – מנכ"ל ארגון רבני ורבניות בית הלל   
אלשיח מוסטפה חביב אללה - אמאם מסגד ח'אלד בן אל-וליד בעין מאהל   

שיח נזאר חטיב - מנהל המחלקה הדרוזית באגף העדות  דברי סיכום    14:00-14:15
טלי אלון - מנהלת תחום תכניות בקהילה מנהל מוגבלויות משרד העבודה הרווחה      

והשירותים החברתיים      

ארוחת צהריים   14:15-15:00

הדת כדרך לשילוב אנשים עם מוגבלויות בחברה
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