
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 הראשונה זירת הדיונים

 בסדר הישראלי החדש בנושא: שוויון, זכויות וחובות
 11.3....5חורה, 

 

 

 ומשתתפים סדר יום
 

 הציבורית, חורה ההספריייתקיימו במתחם  יום העיוןהתכנסות וחלק א' של 
 יתקיימו במתחם פרויקט  ואדי עתיר, חורה יום העיוןארוחת הצהרים וחלק ב' של 

 

  חלק א'
 מתחם הספרייה הציבורית, חורה

 

 1:11.התכנסות: 
 

 ברכות ודברי פתיחה 

..:.3 – .1:51 

 הבינתחומי הרצליה, יו"ר כנס הרצליה, IPS, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה, פרופ' אלכס מינץ יו"ר:  <<<
 המועצה המקומית חורה, ראש ד"ר מוחמד אלנבארי  <<< 

 , מנכ"ל בית הנשיאמר הראל טובי  <<<
    , נאום השבטים אינפוגרפיקהסרטון   <<<

 

 ודיון הרצאות מומחים 

.1:.3 – ..:.3 

 , הבינתחומי הרצליה IPS, המכון למדיניות ואסטרטגיה, ד"ר חיים וייצמן מנחה:  <<< 
 , ראש המועצה המקומית חורהד"ר מוחמד אלנבארי  <<< 

 יהודי לשוויון, העצמה ושיתוף-'יק, מכון הנגב, מרכז ערביגא מנכ"ל משותף ,מר ח'יר אלבאז  <<< 
 שבע -מנהל שתי"ל באר ,עבייד -סולטאן אבו מר   <<<

 

  מעבר למתחם ואדי עתיר     3.:1.

  ארוחת צהרים   1:51. – 5:51.

 סיור במתחם פרויקט ואדי עתיר   5:51. – 5:33.
 

 

 ועדת ההיגוידיון  –חלק ב' 
 מתחם פרויקט ואדי עתיר, חורה

 
.1:51 – .5:33 

 יישוב סכסוכים בדרכי שלום בע"מ –גישור נווה צדק  –בעלים ומנכ"ל משותף  ,עמירה דותןתא"ל )מיל.( : מנחת הדיון  <<< 
 

 דברים מפי חברי ועדת המשנה –"אני מאמין" 

.3:51 – .5:33   
 יו"ר הוועד המנהל, המכללה האקדמית גליל מערבי ,גלעדיעיבל  .(מיל)תא"ל   <<< 
 , ח"כ לשעבר ויו"ר המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיביסווידחנא  ד"ר   <<< 

 מנכ"לית המכון לאסטרטגיה ציונית, גב' מירי שלם  <<<

 ורשתות חינוך חרדייםיועצת תקציבית למוסדות  ,גב' אביגיל שקוביצקי <<<
 

 דיון -  3:51. – 1:51.

 



 
 
 

 

  ןמשתתפי יום העיו
 
 

 מארחים
 

 
 , ראש המועצה המקומית חורהד"ר מוחמד אלנבארי

 
 
 

  יועדת ההיגוחברי 
 

   

 יהודי לשוויון, העצמה ושיתוף-'יק, מכון הנגב, מרכז ערביגא מנכ"ל משותף ,מר ח'יר אלבאז  

 יו"ר הוועד המנהל, המכללה האקדמית גליל מערבי, עיבל גלעדי.( מיל)תא"ל   

 יועצת ועדת ההיגוי; יישוב סכסוכים בדרכי שלום בע"מ -גישור נווה צדק –, בעלים ומנכ"ל משותף תא"ל )מיל.( עמירה דותן  

 , סופרת ועורכתגב' חיותה דויטש  

 2עיתונאית ומגישה, חדשות ערוץ , גב' דנה ויס  

 יו"ר משותף ועדת ההיגוי ;, יו"ר כנס הרצליה, הבינתחומי הרצליהIPS, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה, פרופ' אלכס מינץ  

 מנהלת התיכון הערבי הממלכתי הראשון בלוד  ,חאפי –גב' שירין נאטור   

 ח"כ לשעבר ויו"ר המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיביחנא סוויד,  ר "ד  

 מ"חק, מנכ"ל קרן מר מוטי פלדשטיין  

 ראש המועצה האזורית גוש עציון דוידי פרל, מר   

 , מנכ"לית עמותת עולים ביחדגב' סיגל קנוטופסקי  

 , לשעבר ראש עיריית בני ברקמר מרדכי קרליץ  

  מחבר "הברית הישראלית", עיתונאי ב'מקור ראשון', מר יואב שורק  

  , מנכ"לית המכון לאסטרטגיה ציוניתגב' מירי שלם  

 יועצת תקציבית למוסדות ורשתות חינוך חרדיים ,גב' אביגיל שקוביצקי  

 

 

 צוות בית הנשיא
 

 

 , מנכ"ל בית הנשיאמר הראל טובי  

 בית הנשיא ,ראש מערך תוכן ואסטרטגיה ,גב' רוני אלון  

 בית הנשיא ,יועץ הנשיא לענייני תוכן ,ד"ר חיים נריה  

 בית הנשיא ,מערך תוכן ואסטרטגיה ,גב' סיון שני  

 

 
 

 IPS –צוות המכון למדיניות ואסטרטגיה 
 

   

 הבינתחומי הרצליה ואסטרטגיה, דיפלומטיה , בי"ס לאודר לממשל,IPSהמכון למדיניות ואסטרטגיה, ד"ר חיים וייצמן,    

 , הבינתחומי הרצליהIPS, עמית מחקר בכיר, המכון למדיניות ואסטרטגיה, מר טומי שטיינר  

 , הבינתחומי הרצליהIPS, המכון למדיניות ואסטרטגיה, מר מיקי אלתר  

 , הבינתחומי הרצליהIPS, , עמית מחקר, המכון למדיניות ואסטרטגיהמר אורי סלונים  

 הבינתחומי הרצליה, IPS, המכון למדיניות ואסטרטגיה, גב' הילה זיו  

 , הבינתחומי הרצליהIPS, המכון למדיניות ואסטרטגיה, גב' שרית בן שבת  

 , בי"ס לאודר לממשל, הבינתחומי הרצליהIPS,  המכון למדיניות ואסטרטגיה, גב' מיכל דראי  

 , בי"ס לאודר לממשל, הבינתחומי הרצליהIPS, המכון למדיניות ואסטרטגיה, גב' חן אלישע  

 


