
  

 

 

 : החברה האזרחית בחברה הערבית בישראל”

 “אתגרים והזדמנויות
 

 91:11-90:11בין השעות , 91.3.91, ד"תשע  'אדר ב  'י, יום רביעי

 האוניברסיטה העברית בירושלים, בית מאירסדורף
 

 . דיקן בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, וני גל'ג 'פרופ: דברי ברכה

 . מנהל המרכז לחקר הפילנתרופיה בישראל, הלל שמיד 'פרופ: דברי פתיחה

 :הרצאה מרכזית

 “החברה האזרחית בחברה הערבית”

 .מכון טרומן באוניברסיטה העברית ומכללת דוד ילין, מכון ון ליר, עזיז חיידר' פרופ

 : מושב מרכזי

 .  בית הספר  לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, ר איתי גרינשפן"ד: מנחה

 (.ר"ע)ל שותף של יוזמות קרן אברהם "מנכ, סוליציאנו-מר אמנון בארי

 .מנהל סניף שתיל בחיפה והצפון ויועץ ארגוני, מר פתחי מרשוד

, וינט'לקידום אנשים עם מוגבלות בג( מסע)מנהלת תכנית מסירה , סועאד דיאב 'גב

 .מייסדת וחברת הנהלה בקרן וארגון מסירה

 .סיכוי, ל משותף"מנכ, אבר עסאקלה'מר ג

 .לית עמותת נשים נגד אלימות"מנכ, סלימאן-עאידה תומא 'גב
 

 

 

 
 :מספר המקומות מוגבל, אנא הירשמו בהקדם

      il.ac.huji.savion@philanthropy 3228813-18: או בטלפון  
 

 הזמנה זו מהווה כניסה לחניון מדעי הרוח

 /http://www.facebook.com: אתם מוזמנים להצטרף אלינו גם בפייסבוק
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 "تحديات وفرص: إسرائيلفي  العربي المجتمع المدني"
 

 91:11-90:11بين الساعة  91/3/4192يوم األربعاء الموافق 

 بيت مئيرسدورف، الجامعة العبرية في القدس

 

 .بروفيسور جوني جال، عميد كلية العمل االجتماعي والرفاه االجتماعي: ترحيب

 نتروبيا في إسرائيلمدير مركز أبحاث الفيال ،دبروفيسور هيِلل شمي: ترحيب

 :المحاضرة الرئيسية

 "المجتمع المدني في المجتمع العربي"

 .معة العبرية وكلية دافيد يلينهد فان لير، معهد ترومان في الجابروفيسور عزيز حيدر، مع

 :الرئيسية الحوار جلسة

 االجتماعيإيتاي جرينشبن، كلية العمل االجتماعي والرفاه . د: العريف

 ير مشارك لمبادرات صندوق إبراهيمالسيد أمنون بئيري ـ سوليتسيانو، مد

 السيد فتحي مرشود، مدير فرع شتيل في حيفا والشمال ومستشار تنظيمي

في جوينت لتطوير ذوي اإلعاقات، مؤسسة وعضوة " مسيرة"السيدة سعاد ذياب، مديرة برنامج 

 "مسيرة"إدارة في صندوق ومنظمة 

 "سيكوي"جابر عساقلة، مدير مشارك، السيد 

 .عامة لجمعية نساء ضد العنفالمديرة الالسيدة عايدة توما سليمان، 

 

 :، األماكن محدودةفي أسرع وقت ممكن الرجاء التسجيل

 philanthropy@savion.huji.ac.il 14 -3224413: أو هاتف 

 

 كلية اآلداب السيارات في موقفلدخول  تصريحهذه الدعوة  تشكل

 http://www.facebook.com" لالنضمام إلينا عبر الفيسبوك ندعوكم
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