
10:00-10:15  كلمه ترحيبيه 

قراءه نص تذكاري, د. عمانوئيل ألون 
10:15-11:00 محاضره رئيسيه – "خارطه العنصريه"

ب. يهودا شنهاب, قسم علم االجتماع وعلم األنثروبولوجيا,  
جامعه تل أبيب

11:00-12:15 اجلسه النقاش االولى - بدائل "ملسارات  الوصول" من وجهه 

نظر االعالم,  الدين,  القانون والتربيه
رئيسه اجللسه: د. ايالنه بنيامني-باول

املشاركني:

احملامي ايال جلوبوس, رئيس هيئه الشركات, وزاره العدل

الراب يوفال شرلو, رئيس يشيبة ههسدر  "أوروت شاؤول"

روحامه جبل-رادمان, مرشده تريويه على املستوى القطري 

لتدريس املواطنه, وزاره التربيه والتعليم    
جاكي خوري, مراسل للشؤون العربيه في جريده هارتس

12:15-12:45 استراحه

جلسه النقاش الثانيه – "مسارات"- من النظريه للممارسه  14:00-12:45
رئيسه اجللسه: د. سيغال بن رفائيل- جالنتي

املشاركني:
د. جادي جبرياهو, رئيس منتدى "تاغ مئير"

احملامي نضال عثمان, مدير التجمع ملكافحه العنصريه في 
اسرائيل

جال اورون, مجلس املعلمني من أجل املواطنه
رفيطال بيتان, مديره قسم العالقه مع اجلمهور, شركه انتل

عنات شوفال, جمعيه "مباط"

ارشاد: زياد ابوحمد

في اليوم الدراسي سيقام معرضا مبشاركه جمعيات ومنظمات العمل 
االجتماعي وستنصب "خيمه تذكار" حلركه "درور-اسرائيل"

مدعوون: جمهور عام, طالب, الطاقم االكادميي واالداري
ستتوقف الدراسه من جل املشاركه باليوم الدراسي بني 12:00-10:00 

10:15-10:00 דברי פתיחה 

קריאת יזכור, ד”ר עמנואל אלון

11:00-10:15 הרצאת פתיחה - “מפה של גזענות”

פרופ’ יהודה שנהב, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, 

אוניברסיטת תל אביב 

12:15-11:00 פאנל ראשון - אלטרנטיבות ל”נתיבי לכת” מן התקשורת, 

הדת, המשפט והחינוך

יו”ר: ד”ר אילנה בנימין פאול

משתתפים: 
עו”ד אייל גלובוס, ראש רשות התאגידים, משרד 

המשפטים
הרב יובל שרלו, ראש ישיבת ההסדר אמי”ת “אורות 

שאול” וחבר הנהלת “צהר” 
רוחמה גבל-רדמן, מדריכה פדגוגית ארצית של הפיקוח 

על הוראת האזרחות, משרד החינוך
ג’קי חורי, כתב לענייני ערבים, עיתון “הארץ”

12:45-12:15 הפסקה

14:00-12:45 פאנל שני - “נתיבי לכת”- הלכה למעשה

יו”ר: ד”ר סיגל בן-רפאל גלנטי

משתתפים:
ד”ר גדי גבריהו, יו”ר פורום “תג מאיר”

עו”ד נדאל עותימאן, מנהל המטה למאבק בגזענות 
בישראל

גל אורון, מועצת המורים לאזרחות
רויטל ביתן, מנהלת אחריות תאגידית, אינטל ישראל

ענת שובל, עמותת “מבט”

הנחיה: זיאד אבו חמד

את יום העיון ילווה יריד עמותות וארגונים חברתיים ו”אוהל זכור” 
של תנועת “דרור-ישראל” )תצוגה מודרכת על פועלו של יצחק רבין 

והדמוקרטיה בישראל(.

סטודנטים וסגל אקדמי ומנהלי - מוזמנים
הפסקת לימודים תתקיים בין השעות 12:00-10:00

 מגזענות והדרה לשותפות אזרחית
יום עיון במסגרת יום הזיכרון ה-19 ליצחק רבין

من التمييز واالقصاء الى الشراكه املدنيه
يوم دراسي مبناسيه الذكرى التاسعه عشره ملقتل أسحاق رابني

יום שני 3.11.14 י’ בחשוון תשע”ה 
באודיטוריום הספרייה, המכללה האקדמית בית ברל

وذلك يوم االثنني بتاريخ 3.11.14
في اودتوريوم املكتيه في الكليه األكادمييه بيت بيرل

משרד החינוך ש”ח  11 החניה  עלות  כצנלסון.  ברל  קרן  בבעלות  בקמפוס  החניונים 
אוטובוסים: מספר 71 מכפר-סבא, מספר 23 מרמת-השרון דרך רעננה


