برنامج المؤتمر
يوم الثالثاء 14.11.17
 9:30-10:00قهوة ،معجنات وافتتاح (قاعة شكيد)
قاعة شكيد

غرفة 1

غرفة 2

أجيك:
ورشة حوارية
باالعتماد على
رؤية باولو فريري
(عبرية – عربية)

غرفة معلمين
مقدسية لذكرى
شيرا بانكي:
"لقاء فني لخلق
حوار بين
الثقافات" (العبرية
واالنكليزية).

غرفة 3

غرفة 4

الخيمة

بيانو بار

10:15-11:45
معهد كيرم:
"معلمون رواد"
تأهيل مشترك
وتطوير الطاقم
اليهودي العربي.
(عبرية-عربية)

الكلية األكاديمية
بيت بيرل" :تعدد
الهويات واللقاء
بينها  -هويات
تدفع لألمام
وهويات تعيق".
(حتى .)13:30

قسم التربية في
غفعات حڤيڤا:
"إقليمية مشتركة"
كيف نقود التغيير
ونبني الشراكة؟

المعارضون" :من
يخشى الخالفات؟"
القوة واإلمكانيات
الدفينة في الخالف
من أجل دعم
التقارب.

مجموعة ساتير
في البيت المفتوح
في الرملة :حل
النزاعات من
خالل القبول
(حتى (13:30

 11:45-12:00قهوة ومعجنات

12:00-13:30
وساطات" :مراكز
الوساطة في المدن
المختلطة" الحوار
كنمط حياة لتطوير
جيرة طيبة في
المدن المختلطة.

كلية آدم" :لمن
هذه القمامة؟"
كيف يغير
مصطلح "قمامة"
معناه في
مجموعات مختلفة
(عبرية-عربية)

مستشفى ألين:
"طاقم متعدد
الثقافات" خلق
حوار متعدد
الثقافات في طاقم
المستشفى.

الكلية األكاديمية
بيت بيرل" :تعدد
الهويات"

مركز التكنولوجيا
التعليمية :سينشر
الحقا

(تتمة)

تناغم الثقافات:
لقاء غير متوقع
من خالل
الموسيقى( .بجميع
اللغات)

مجموعة ساتير
في البيت المفتوح
في الرملة:
(تتمة)

 13:30-14:30وجبة غداء وترحيب (نباتي)

14:30-16:00
مركز :TEC
"غير افتراضي"
لقاء بين الديانات
في فضاء
افتراضي.

مبادرات صندوق
إبراهيم :طالب
يهود وعرب
يتعلمون معا ً
لشهادة البغروت
في االعالم
والسينما (عبرية-
عربية)

معهد كيرم:
"غرفة معلمين
متعددة الثقافات"
ما العالقة بين
الهوية الشخصية
والهوية المهنية؟

البيت المفتوح في
القدس للفخر
والتسامح:

"التثقيف للتسامح"
تعليم الطالب
والمعلمين
التخفيف ،والتعامل
والتقبل.

بوك سيرفنغ:
"لقاء من خالل
النصوص" لقاء
وحوار في
موضوع
"المدينة"

جمعية الشبان
معهد – مدرسة:
المسيحية" :حوار
"تعلم المصادر"
نقاش جماعي حول من خالل
الموسيقى" غناء
نصوص مرحلية
عام مشترك
من اإلسالم
بأسلوب جوقة
واليهودية.
األطفال( .بجميع
(عبرية-عربية)
اللغات)

 16:15-16:30قهوة ومعجنات
 16:30-17:30معالجة إجرائية لتجربة اللقاء ،مع مرشدي كلية آدم ومرشدي سر الحوار
 17:30-18:00تلخيص اليوم األول من المؤتمر بحضور الجميع
 18:00-18:30وجبة خفيفة (نباتي)
" 18:30-20:00متحف في حقيبة"  :عرض مسرحي حول اللقاء بين الثقافة األثيوبية والثقافة اإلسرائيلية مع الممثل "علمو ايشتيه" ،بمناسبة حلول
عيد السجد .
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يوم األربعاء 15.11.17
 9:30-10:00قهوة ،معجنات وافتتاح (قاعة شكيد)

قاعة شكيد

غرفة 1

غرفة 3

غرفة 2

غرفة 4

الخيمة

بيانو بار

10:00-11:30
محاضرة الضيف:
" Gender and
Conflict: The
Cypriost
"Experience.
Assoc. Prof.
Maria
Hadjipavlou
(باللغة االنجليزية)

المدرسة ثنائية
اللغة :روايات
تعليم التاريخ"
معلمين اثنين،
روايتين ،وصف
واحد( .بالعبرية
العربية).

كلية آدم:
"شوكوالتة
ومساواة" ستة
مصطلحات حول
المساواة ومدلولها
الشخصي
واالجتماعي
بالنسبة إلينا.
(عبرية-عربية)

أمر مصالحة:
"نتعارف في
الملعب" كرة القدم
كوسيلة ومنطلق
لدعم التسامح
والتعارف المثمر.

نعمات الصغيرة:
"ديناميكا
الهويات" نظرة
الهويات،
الشخصية
واالجتماعية
والسياسية,

الصالة معا يف
القدس :تعلم
وصالة مشتركة
للديانات الثالث.

في سر الحوار:
"طريقة تاڤيستوك"
تجربة األحداث
والتفاعل بين
المجموعات.
(حتى )13:15

(حتى .)13:15

 11:30-11:45قهوة ومعجنات

11:45-13:15
سلطة إسرائيلية:
"نساء يصنعن
السالم" التأمل
واإلصغاء للنفس
من أجل تقبل اآلخر
(حتى )16:00

جسر" :هوية
يهودية ،هوية
إسرائيلية" تعقيدات
تعريف الهوية،
والعالقة المعقدة
بين الهويات.

خدمة نفسية
استشارية:
"التوجه السردي"
أدوات لإلصغاء
والحوار المحمي
حول مواضيع في
النزاع

موزاييك" :العدالة
التصالحية في
اإلجراءات
الجنائية" ما هي
وظيفة الدين
والثقافة في
إجراءات العدالة
التصالحية؟
(بالعبرية العربية).

نعمات الصغيرة:
"ديناميكا الهويات"
(تتمة)

:Kids4Peace
"مسح للمدينة"
إعادة اختبار طرق
سيرنا (عبرية-
عربية)

في سر الحوار:
"طريقة تاڤيستوك"
(تتمة)

 13:15-14:30غداء (نباتي)

14:30-16:00
سلطة إسرائيلية:
"نساء يصنعن
السالم"
(تتمة)

المركز اإلسرائيلي
للتوجهات
التصالحية:
"اإلسرائيلية"
التعاون والتفكير
لتطوير الحياة
المشتركة.

كلية آدم" :نتجاوز
الخط" الحق
بالتعريف الشخصي
ومعناه في
الجماعات العرقية،
والقومية
والجندرية.
(عبرية-عربية)

االئتالف للتسامح
في القدس:
ورشة مغلقة

بوك سيرفنغ" :لقاء
عبر الحوار" لقاء
وحوار في
موضوع "الحوار"

تسيبوري" :تجدد
غابة القدس" جولة
في الطبيعة ،مع
التمعن والحوار
حول تراث
الزراعة والطبيعة
والدين.

مركز المجتمع
المشترك ،غفعات
حڤيڤا" :نهج
متعلق بالحوار
ودمجه في
الشراكات اليهودية
العربية "

 16:00-16:15قهوة ومعجنات
 16:15-18:00كيف ندعم الحوار؟ حلقات نقاش بحضور الجميع
" 18:00-18:30سبيد ديتنغ" تشبيك بين األفراد والمنظمات
 18:30-19:00وجبة خفيفة (نباتي)
 19:00-21:00منافسة في لعبة الطاولة وعرض دبكة

 لتفاصيل أخرى  http://mixedcity.org.il/ :للتسجيلhttps://mixedcity.form-wizard.co/ :
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