
משפחות ואנשי מקצוע מוזמנים להצטרף אלינו
בכנס השנתי לקידום המשפחות המיוחדות בחברה הערבית

יום שלישי 12.12.2017. בשעות 9:30-15:00
מלון גולדן קראון, נצרת

"אלופים עשויים ממשהו  
 אשר קיים עמוק בתוכם:

  תשוקה, חלום וחזון"
מוחמד עלי
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דברי ברכה:

מנחת הכנס: דניז אסעד 
אמא, מספרת סיפורים וחוקרת בתחום ספרות ילדים

soujoud@kesher.org.il  |  02-6236116  |  לפרטים אנא צרו קשר עם סוג'וד סלימאן
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בני פפרמן
יו''ר ארגון קשר

יוסף עיאד 
סגן ראש עיריית נצרת 

ד''ר הדר ירדני
מנהלת המחלקה להתפתחות הילד 

ושיקומו, משרד הבריאות

גדעון שלום 
סמנכ''ל בכיר וראש מנהל 
מוגבלויות, משרד הרווחה 

והשירותים החברתיים

פתחי אבו יונס
מנהל לשכת רווחה בעיריית סכנין ומנהל פורום 

לשכות רווחה בחברה הערבית



תכנית היום:

מתכנסים עם קפה ומאפה

סוג'וד סלימאן, מנהלת החברה   – וסיפורי חיים  – נתונים  המשפחות המיוחדות בחברה הערבית 
הערבית בארגון קשר יחד עם הורים מיוחדים

מזוויות שונות - פיתוח והנגשה של שירותים למען השתלבות בקהילה
מנחה: מוסטפא שלאעטה, איש תקשורת ויועץ פסיכולוגי

מחויבות הרשות המקומית לאנשים עם מוגבלות ומשפחותיהם – מאזן גנאים, ראש עיריית סח'נין 
ויו''ר הוועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות הערביות

הורים מובלים שינוי – נואל עליאן, אמא ופעילה חברתית, ראש עמותת נובאדר

תפקיד החינוך בהכלה של אנשים עם מוגבלות – ייחודיות, אתגרים והמלצות – ד''ר ח'אלב אבו עסבה, 
מנהל מכון מסאר למחקר וראש הפקולטה לחינוך באקדמיית אלקאסמי 

הקהילה כמנוף לפיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלות ומשפחותיהם – ויויאן אזרן, מנהלת אגף 
בכיר קהילה, מנהל מוגבלויות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

האגף  וכלכלן,  רו"ח  זועבי,  עבדאללה   – וגאוגרפית  תרבותית  הנגשה שפתית,   - בריאות  שירותי 
לפיקוח על קופו"ח ושב"ן

תפקידו של המגזר השלישי להנעה להשתלבות חברתית – פידאא טאהא, מייסדת וראש עמותת 
לסתא ואחדק )לא לבד(

אחריות חברתית של החברות ותפקיד המגזר העסקי לקידום אנשים עם מוגבלות – נביל ארמאלי, 
מנהל עמותת וקרן מסירה

שינוי תפיסות ועמדות ברוח הדתות - השופט פרופ' אחמד נאטור, מרצה בפקולטה למשפטים 
באוניברסיטה העברית ונשיא בית הדין השרעי לערעורים לשעבר

ג'בור,  אימאן   – ומשפחותים  מוגבלות  עם  אנשים  סוגיות  סביב  מודעות  להעלאת  ככלי  תקשורת 
עיתונאית 

מחויבותם של נבחרי הציבור לעלות את סוגיית האנשים עם מוגבלות ומשפחותיהם לסדר היום 
הציבורי – ח''כ יוסף ג'בארין, הרשימה המשותפת

הפסקה וארוחת צהריים

מבט אחר על היום שלנו - הצגת פלייבאק, תיאטרון אנסמבל פריג' נצרת

מסכמים ויוצאים לדרך – סוג'וד סלימאן, מנהלת החברה הערבית, ארגון קשר

קולות מוסיקליים מהשטח – בסמלה עיסא וליאן בדיר, להקת עמותת לאסתא ואחדק )לא לבד(

09:30-10:00

10:00-11:00

11:15-12:15

12:15-13:00

14:00-14:45

14:45-15:00

השלם גדול מסך כל חלקיו – מובילים שינוי
מנחה: רוזין עודה, עיתונאית ופעילה חברתית

13:00-14:00

להרשמה לחצו כאן
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״األبطال يتشكلون من يشء عميق 
داخل أنفسهم: 

الرغبة، الحلم والرؤيا״ 

العائالت واملهنيون مدعوون لالنضامم إلينا يف 
املؤمتر السنوي لتعزيز العائالت الخاصة يف املجتمع العريب 

لتفاصيل أكرث نرجو التواصل مع سجود سليامن 

وذلك يوم الثالثاء املوافق 12.12.2017 الساعة 9:30-15:00 
فندق جولدن كراون، النارصة

ميرسة املؤمتر: دنيز أسعد
أم، حكواتية وباحثة يف أدب األطفال 

محمد عيل

ترحيبية  كلامت 

جدعون شالوم

 نائب مدير عام ومدير مديرية اإلعاقات، 

وزارة الرفاه والخدمات املجتمعية

فيفريمان  بيني 

رئيس مجلس اإلدارة، مؤسسة كيرش

يوسف عياد

نائب رئيس بلدية النارصة

فتحي أبو يونس 

مدير قسم الخدمات االجتامعية يف بلدية سخنني ومدير 

منتدى أقسام الخدمات االجتامعية يف املجتمع العريب

د. هدار يرديني
مديرة قسم تطور الطفل 

وتأهيله، وزارة الصحة
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09:30-10:00

10:00-11:00

11:15-12:15

12:15-13:00

14:00-14:45

14:45-15:00

13:00-14:00

نستهل بفنجان قهوة 

اليوم برنامج 

مديرة  سليامن،  سجود   – الواقع  من  وَحكايا  معطيات   – العريب  املجتمع  يف  الخاصة  العائالت 
املجتمع العريب يف مؤسسة كيرش تواصل وأهل ألوالد مع إعاقة 

من مناظري مختلفة – تطوير ومنالية الخدمات من أجل االندماج يف املجتمع 
امليَّرس: مصطفى شالعطة، إعالمي ومستشار نفيس

بلدية  رئيس  غنايم،  مازن   – وعائالتهم  إعاقة  مع  أشخاص  تجاه  املحلية  السلطات  مسؤولية 
سخنني ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات املحلية العربية

دور الرتبية والتعليم يف احتواء أشخاص مع إعاقة – تحديات وتوصيات – د. خالد أبو عصبة، 
مدير معهد مسارات لألبحاث االجتامعية ورئيس قسم العلوم الرتبوية يف أكادميية القاسمي 

الخدمات الطبية – االتاحة اللغوية والثقافية والجغرافية – عبد الله زعبي، محاسب واقتصادي، 
قسم مراقبة صناديق املرىض والخدمات الطبية

أجندة  عىل  وطرحها  وعائالتهم  إعاقة  مع  أشخاص  قضية  رفع  تجاه  الجمهور  ممثيل  واجب 
الجمهور – عضو الكنيست د. يوسف جبارين، القامئة املشرتكة 

أهل يقودون التغيري – نوال عليان، أم وناشطة اجتامعية ومديرة جمعية نبادر 

دور مؤسسات املجتمع املدين يف الحراك نحو االندماج املجتمعي – فداء طه، مؤسسة ورئيسة 
جمعية لست وحدك 

مفهوم املسؤولية االجتامعية للرشكات ودور قطاع األعامل يف النهوض بواقع األشخاص مع اعاقة 
يف املجتمع العريب – نبيل أرميل، مدير صندوق ومؤسسة مسرية 

كلية  يف  محارض  ناطور،  أحمد  بروفسور  القايض   – األديان  وحي  من  ومواقف  مفاهيم  تغيري 
الحقوق يف الجامعة العربية ورئيس محكمة االستئناف الرشعية العليا سابقا 

االعالم كأداة لتعميق الوعي حول قضايا أشخاص مع إعاقة وعائالتهم – اميان جبور، إعالمية 

نسرتجع ما كان يف هذا اللقاء – عرض بيل باك، مرسح انسمبل فرينج النارصة 

نُْجِمل وننطلق – سجود سليامن، مديرة املجتمع العريب، مؤسسة كيرش تواصل

وحدك لست  جمعية  فرقة  بدير،  وليان  عيىس  بسملة   – امليدان  من  موسيقية  نغامت 

الناتج أكرب من مجموع أجزاءه – نقود نحو التغيري
امليَّرسة: روزين عودة، صحفية وناشطة اجتامعية

اسرتاحة غذاء 

للتسجيل الرجاء الضغط هنا


