
  
  

  
  
  

  

  
   "مدينة الغد"

  المعيشة المستقبلية في مدينة مختلطة
  2015تشرين أول  22-20 ،المؤتمر الثالث من السلسلة

  القدس ،شأنانيم    مشكنوت ،أدناوار    كونرد    اسممركز المؤتمرات على 
  

  

في بموضوع الحياة  ختصالتي تھو المؤتمر الثالث في سلسلة من المؤتمرات  "مختلطهمدينة المعيشة المستقبلية في  –مدينة الغد "مؤتمر

  .ھذا المؤتمر في القدس فيذ كلية آدم وصندوق القدسھذا المؤتمر من تن ،المدن المختلطة

 4سباب ھذه التغيرات تعود ،جميع أنحاء العالمفي الحياة في المدن المختلطة في ضوء التغيرات التي تحدث في الب,د وواقع يبحث المؤتمر 

 ،عولمة ا=قتصاديةبال ،حركة ال,جئين والمھاجرينتزايد يتأثر الحيز الحضري ب. ثقافية وغيرھاجتماعية وتكنولوجية وإسياسية وو قتصاديةإ

في المدن  بالمعيشةعميق بكل ما يتعلق و عام ونقاشجديد من تفكيركل ھذه ا4مور ال تتطلب.بشكل لم يسبق له مثيلقومية لصراعات الوبا

 أوسعؤية رلبناء المدن حياة والذين يميزون مختلف المجا=ت في الباحثون الميدانيون مؤتمر وال فيالمشاركون خبراء سيساعد ال. المختلطة

  .قإنساني وخ,ّ  بشكللمستقبل بشكل فوري بھدف ا=ستعداد لھا ل المراحلھذه تسمح لدراسة  بحيث

  

  
  حفل ا0فتتاح - )يوم الث-ثاء(تشرين أول  20

  

19:00-22:00  

  استقبال    19:00

  صندوق القدس وكلية آدم: إفتتاح وتبريكات    19:45

  ربينيان وأيمن سكسك دوريت: ديبينمحادثه ونقاش بمشاركة ا4    20:00

 "يلتقي بياليك وفيروز اعندم" –نكفارططوكا: عرض موسيقي    21:00

  https://quartetoukan.bandcamp.com/ 

  ريجيف ليئات:        عريفة الحفل

  
  

The Jerusalem Foundation supported this conference through a generous gift 

of the Hamburg Foundation for the Advancement of Research and Culture، 

Prof. Dr. Jan Philipp Reemtsma، Germany 

  
  

  ومن العربية للعبرية /سوف تتوفر في المؤتمر ترجمة فورية من العبرية للعربية 
  



  
  )يوم ا7ربعاء(تشرين أول  21

  
  

  التنوع ا0نساني في المدينة المختلطة  09:45-08:30

 )مغلق أمام الجمھور(لمخططي ا4حياء والمجتمع في القدس  مجلس خاص

  .بلدية القدس ،مدير قسم التخطيط المدني في القدس ،عوفرغريدينغر    : عريف الجلسة

  .الجامعة العبرية ،مديرة العيادة الحضرية وُمحاِضره في قسم الجغرافيا ،سيلبرمان أميلي. د    :المتحدثون

 .ز العربي للتخطيط البديلمركال ،عمارة البيئةمھندسة  ،جرايس- عناية بنا    

 
  استراحة  10:00-09:45

  

 المدن المختلطة التخطيط ا0جتماعي المستقبلي في: 1الجلسة   11:30-10:00

  النقبجامعة بن جوريون في  ،ة ونظام الحكمرئيس قسم السياس ،بروفيسور حاييم يعقوبي  : عريف الجلسة

  .الجامعة العبرية ،متقاعدة لعلم النفس ةوبروفيسور ،رئيسة الكلية ا4كاديمية للمجتمع والفنون ،ليبليخبروفيسور عميه   :المتحدثون

  .الجامعة العبرية ،الدكتوراه في الجغرافيا مھندسة وطالبة لدرجة ،رعنان -مالكا غرينبرغ

 .مؤسس المركز العربي للتخطيط البديل ،حنا سويد. عضو الكنيست السابق د

 

 استراحة  12:00-11:30

  

  ختلطة في المستقبلوالبعد الزمني في المدن الم ،ص-توالموا ،العمل - "بشتغلوا علينا: "2الجلسة   12:00-13:30

قسم السياسة ونظام طالب لدرجة الدكتوراه في  ،مؤسسة أورشليم القدس لدراسات إسرائيلباحث في  ،ماريك شتيرن    :عريف الجلسة
  النقبجامعة بن جوريون في  ،الحكم

 .رئيسة التجمع الحضري في الكنيست ،عضو الكنيست تمار زندبرغ  :المتحدثون

  .وُمحاِضره في الكلية ا=جتماعية ا=قتصادية" أمھات من أجل جلعاد - مدينة وأم"قائدة حركة  ،تشارنوبيتسكي ميخال

 .تكالھايجمعية لتعزيز دمج العرب في  ،رئيس تسوفن ،رمزي حلبي. د

 

  استراحة الظھيرة  14:30-13:30
  

  .بيئة طويلة ا4مد بمفھوم المستقبل في المدن المختلطه: 3الجلسة   14:30-00:16

  .صوت اسرائيل" ب"ُمحّرر ومراسل شبكة  ،جاي كوتوب  :عريف الجلسة

 .جامعة تل أبيب ،مدرسة بورتر لتعليم البيئة والمجتمع ،واQبتكار الحضري رئيس مختبر اQستدامة ،أورليرونن. د  :المتحدثون

  .القدس مؤسسة أورشليم ،مديرة المركز لدراسات البيئة واQستدامة،ليتامي جبريئ

 .جامعة بار إي,ن ،قسم الجغرافيا والبيئة ،بروفيسور يوسف شلھب

 

  استراحة  16:30-16:00
  

   



  المستقبل في ظل التطورات التكنولوجية والمجتمعيةا0قصاء وا0تاحة في : 4الجلسة   18:00-16:30

  .جامعة تل أبيب ،كلية القانون وبرنامج علوم النساء والنوع الجنسي ،بروفيسور دفناه ھكر  :عريف الجلسة

  .معھد فان لير ،لير للع,قات اليھودية العربية مركز فان ،"منارات"رئيس  ،يوني مندل. د  :مشاركون

 .لتعليم ولدمج اليھود ا4ثيوبيين في اسرائيل ،المديرة العامة لجمعية فيدل ،ميخال أبره صموئل

 .كلية ليفنسكي للتعليمحاضرة بكلية سمينارھكيبوتسيم وفي مُ  ،مختصة في الثقافة الرقمية ،تسيفيه ألغلي

  

  استراحة  18:15-18:00
  

  ،) MonterescuProf. Daniel( كوسريبروفيسور دنيال مونت: محاضرة ضيف  18:15-19:30

  )بالعبرية" (مدن مختلطة ومجتمعات عرقية بنظرة عالمية : עיר שסועה לה יחדיו"

جامعة  ،بروفيسور مونتسركو ھو رئيس البرنامج لط,ب درجة الدكتوراه في قسم علم ا=جتماع وعلم اQنسان الحضري
  .المجر ،بودابست ،مركو أوروبا

  

  )يوم الخميس(تشرين أول  22
  

  

  ع-قة مصطلح له -في المدن المختلطة" اريَ الجِ : "5الجلسة   09:30-11:00

  مدير صندوق ھامبورغ لتعزيز البحث والثقافة ،لبروفيسور ريمستمةمجلس شرفي 

  .حاخام حي رسكو في القدس ،الحاخام دفيد مناحيم  :عريف الجلسة

  .الجامعه العبرية ،منيرفهمعھد فان لير ورئيس مركز   ،بروفيسور يفعاتفايس  :المتحدثون 

 .جمعية لمساعدة ال,جئين وطالبي اللجوء في إسرائيل ،المدير العام لجمعية أساف ،المحامي ميخال فينتشوك

 .جامعة تل أبيب ،رئيس البرنامج ا4ممي بالعلوم السياسية والصحافة السياسية ،بروفيسور أمل جمال

  

  )با0نجليزية(وللحوار في مناطق الصراع مساحة للتعاون : ُمحاضرة ضيفات  11:45-11:05

  .رئيس صندوق القدس ةنائب ،ألن فريمن  :عريف الجلسة

  .)Meray Diner( ميراي دينر،)Marina Neophytou( نوفيتو رينهام  :ُمحاِضرات

. قبرص. في نيقوسياHome For Cooperationمركز  منيونانية عن قبرص التركيه وال ين عن قبرصتممثل
ن بالمركز على خط التماس بين الجزء التركي واليوناني بحيث ُيعتبر كقاعدة للتعاون بين السكان اليونانييتواجد ھذا 

  .وا4تراك

  

  استراحة  12:00-11:45
  

  المشاكل والحلول -للعائلة المفھوم المستقبلي: 6الجلسة   12:00-13:30

  .الكلية ا4كاديمية أونو ،تلياه سجيف. د  :الجلسة ةعريف

 .يافا -أبيب - تل نائبة رئيس بلدية ،رون - باروخ مھرطه  :المتحدثون

 .عيادة الصحة النفسية على إسم بريل ،أخصائي نفسي إكلينيكي ،ي-ن طبك أفيرامإ. د

 .ھداسا عين كارم ،أخصائية نفسية إكلينيكية ،فيكن -در -فاردة فان

  استراحة الظھيرة  14:30-13:30
 
   



 .كلية سمينارھكيبوتسيم

 .والثقافة والرياضة الخاصة بالكنيست

 .حيفا ،في اسرائيل

  والنوع الجنسي والسياسية في المدن المختلطة

  .المؤسسات المقدسية ائت,ف

 )عربي(القدس  ،لَُغوي وأستاذ في جامعة القدس وفي مركز الحوار بين الثقافات

  :وبمشاركة الموسيقيين

 

  

منسقة برامج التربية : تالي فريدمان. مدير موضوع التربية والتعليم

http://www.jerusalemfoundation.org/HE/index.asp

 شريكات مديرات-طوبياس

http://www.facebook.com/adaminstitute�http://www.adaminstitute.org.il  

مؤسسة أورشليم باحث معتمد في  ،ريتر بروفيسور يتسحاق
كلية أشكلون  ،ورئيس قسم علوم أرض إسرائيل

وطالب في درجة الدكتوراه في قسم الع,قات القدس 

https://www.facebook.com/JIIS.ORG�  

  مدير المركز ،

  .منسقة برامج ،تسفنية كيرن

مريم  ،سجانيت بن شتريت ،دانا ميلر ،يولندھغرينھوت

  
http://mixedcity.org.il/ 

info@adaminstitute.org.il�  

  المستقبلي في المدن المختلطةالتعليم : 7الجلسة 

  .كلية آدم ،مديرة أكاديمية ،ك-رمن -أوكي مروشك. 

كلية سمينارھكيبوتسيم ،تعليم المتطوررئيس معھد ال ،بروفيسور نمرود ألوني

والثقافة والرياضة الخاصة بالكنيست نة التربيةعضو لج ،عضو الكنيست يوسي يونه

في اسرائيلة بالكلية ا4كاديمية العربية للتربية ُمحاضر ،نجار زھيرة. 

  استراحة

والنوع الجنسي والسياسية في المدن المختلطة ،وا0جتماعية ،الشخصية -تعدد الھويات: 8الجلسة 

ائت,ف ،"شلم- يرو"عضوة مجلس إدارة  ،نحلون -المحامية تھي-ه فريدمان

لَُغوي وأستاذ في جامعة القدس وفي مركز الحوار بين الثقافات ،أنور بن باديس. 

  .بكلية سمينارھكيبوتسيمُمحاضر  ،شارون جيبع. 

 .وُمحاضر أديب ،يوسي سوكري

  .جامعة تل أبيب ،كلية الحقوق ،بروفيسور إيال غروس

  .صندوق القدس ،التربية قسممدير  ،أودي شبيجل. د: تلخيص

  "ببساطة نغني" - فعاليات مسائية 0ختتام المؤتمر

وبمشاركة الموسيقيين والعبرية باللغتين العربية ،غنائية مشتركة بين العرب واليھودأمسية 

 وفرقة مجھول ،وجورج سمعان ،علمه زوھر

  المحطة ا7ولىمنطقة : المكان

التوجيھية والطاقم

  

مدير موضوع التربية والتعليم ،أودي شبيجل. د :صندوق القدس

 .المتحدثة ،روزنر ليآت. والتعايش
http://www.jerusalemfoundation.org/HE/index.asp 

  

طوبياس وليئه ك-رمن -أوكي مروشك. د:كلية آدم
http://www.facebook.com/adaminstitute

  

بروفيسور يتسحاق:مؤسسة أورشليم القدس لدراسات إسرائيل
ورئيس قسم علوم أرض إسرائيل ،القدس وفي معھد طرومن لدراسات الس,م

القدس مؤسسة أورشليم باحث في ،ليؤور لھرس.ا4كاديمية
  العبرية الدولية في الجامعة

.http://www.jiis.org.il/https://www.facebook.com/JIIS.ORG

  

  

  
،شنير-أجمونحجاي . د:  مركز الحوار بين الثقافات
http://jicc.org.il/  

  

  

كيرن.المدير العام ،شفارتس موطي:شأننيم مشكنوت
http://mishkenot.org.il/ 

  

يولندھغرينھوت ،ك-رمن -أوكي مروشك. د ،طوبياس ليئه

  كلية آدم -جايكوبس

/http://mixedcity.org.il:الموقع ا0لكتروني الخاص بالمؤتمر: الرجاء التواصل عبر ،لمزيد من المعلومات

info@adaminstitute.org.il 02-6752932: فاكس�  4448290-054 � 6448290-02

الجلسة    16:00-14:30

. د  :الجلسة ةعريف

بروفيسور نمرود ألوني  :المتحدثون

عضو الكنيست يوسي يونه

. د

  

استراحة  16:30-16:00
  

الجلسة   16:30-18:00

المحامية تھي-ه فريدمان  : الجلسة ةعريف

. د  :المتحدثون

. د

يوسي سوكري

بروفيسور إيال غروس

تلخيص    18:00
  

فعاليات مسائية 0ختتام المؤتمر   20:00

أمسية 

علمه زوھر

المكان

 
التوجيھية والطاقم اللجنة  

  

  

  :طاقم المؤتمر

لمزيد من المعلومات

6448290:كلية آدم


