
 
 

 احتياطي سياسي متعدد الثقافات من اجل شراكة مجتمعية جديدة – 120برنامج  (2016-2015مشتركي الدورة الثانية )
 

 

 نوبسكي طالي لوره

, الكنيست وعمل المجتمعي التغيير بموضوع ورشات تمرر, حيفا من عام 31 عمرها
 عام مدير منصب اشغلت مؤخرا, السياسية االعالمية الحمالت بموضوع ومحاضره

 مساعده منصب اشغلت ذلك قبل, لشعبين دولتين حل لتطوير" واحد صوت" منظمة
 عمال لجنة أسست. يحيموفيتش شيلي سابقا المعارضة ةورئيس الكنيست لعضوة برلمانيه

 – 1.5 جيل لمجموعة ومؤسسة ناشطه, وترأستها الكنيست في البرلمانيين المساعدين
 االجتماع علم موضوع في األول اللقب حاملة, الروسية اللغة متحدثوا االسرائيليين للشباب
 السياسة بموضوع الثاني قبالل على وحاصله. العبرية الجامعة من السياسية والعلوم

 .الليه وام( يوك نيو بجامعة الدولية القيادة برنامج ضمن سنه)  المجتمعية

 

 

 رابيتسكس روئي

 على تعمل والتي,  موزايكة – للسالم الدينية المبادرة مدير, القدس من عام 28 عمره
 ائيلياإلسر للنزاع لمخرج للوصول تهدف  وإسالمية يهودية دينيه قياديه شراكة

 الكلية في طالب, المجتمعية والشراكة للتصحيح مجموعات عدة في ناشط. الفلسطيني
 .اله من متزوج, مختلفة اطر في ويعلم جلبوع معاليه – الدينيه

 

 

 

 جتو كاسا

"  مشروع قادت, ابيب تل جامعة في" عيزر" برنامج مديرة.  حولون من عام 26 عمرها
 من, لتسيون طريقهم خالل المتوفين االثيوبية فةالطائ أبناء لذكرىמסע לירושלים" 

 أبناء احتجاج نتيجة ولدت والتي, البديلة الجامعة طالب حركة قادت التي الشخصيات
,  ابيب تل جامعة فيקולות מחבש" " االثيوبية الخلية مؤسسات ومن, االثيوبية الطائفة
 الجنس بموضوع الثاني قبلل طالبه,  لالحتجاج الرئيسي المقر بلسان الناطقات من كانت

 .واالنتروبولوجيه

 



 
 

 

 مهنا احمد

 احمد الكنيست لعضو سنوات خمس منذ برلماني ومساعد محام. الفحم ام من عام 27عمره
  واسس للتغيير العربية الحركة لحزب المركزيه اللجنة كعضو انتخب, طيبي

 ضد العمل بلجنة ضوع. للتغيير العربية الحركة سكرتارية عضو. بالحزب الشبيبة مجلس
 المتابعة للجنة التابعة التربية بلجنة عضو وأيضا الوطنية الخدمة خلفية على العنصرية

 في والمحتاجين المرضى ومساعدة لدعم" امانينا" لجمعية مشارك ومدير مؤسس, العليا
 ومساعد متدرب كان بالسابق. وغزة الفلسطينية السلطة إسرائيل داخل العربي المجتمع

 للقانون العربي المركز –" دراسات" بمركز باحث, حاي تال وكلية حيفا جامعة في ميتعلي
 .والسياسة

 

 

 اوحنا تال

 للمرة انتخبت 2010 في, يروحام محلي مجلس رئيس نائبة, يروحام من عام 31 عمرها
 مجلس في االستراتيجي والتطوير التربية ملف تدير,  الثانية للمرة 2014 عام وفي األولى

 القدوم وتشجيع الصهيوني للتعليم لون"  الفونسو" لحركة المبادرة وقادت بادرت,  يروحام
 .المغرب من للبالد

 

 

 

 

 توليال بن روعي

, مسارات –" القيادة لتطوير روعيم" عام ومدير مؤسس, يتار مبوب من 33 عمره
 المقعدين منتخب العب, والمجتمع االعمال قيادة تطوير مجال في ومحاضرات ورشات

 للمقعدين السلة كرة مجتمع ومؤسس كابتن,  إسرائيل في السلة لكرة متحرك كرسي على
 العمل في األول اللقب على حاصل. القدس – هلوحيم بيت ل التابع المتحركة الكراسي على

 من المهني والتطوير االستشارة بموضوع الثاني واللقب, الناي بار جامعة من االجتماعي
 .أوالد الربعة واب متزوج, االداره كلية

 



 
 

 

 ابرمزون كبسه روت

 على المشتركه الفكره تاثير على الثانيه لنان حرب منذ تعمل, القدس من عام 37 عمرها
 اشغلت, الجماهيري العمل لببص الحقل في ابحاثها خالل من,إسرائيل في الحكم قوة

 جوينت في والقيادة الحكم قسم رئيسة أيضا واشغلت  UCLA في ضيفه باحثه منصب
 لمعهد التابعة التربوية القياده مدسة خريجة.جماهيري مركز مديرة بالسابق, إسرائيل

 "تيكون"  حركة في ومتطوعة عضوه, ماندل

 

 

 

 

 فريجان موشيه

 وهناك, بالجيش التحق الديني المعهد في دراسته انهاء بعد,  راكب بني من عام 31 عمره
 مسار" ) يهودا  نيتسح"  مسار واقام,  اإلسرائيلية – اليهودية والمعرفة ةبالتربي عمل

 التعليم إتمام لجانب تكنولوجية مهن تعليم بدمج يقومون الذين المتدينين الشبيبة البناء خاص
, الجو سالح في في المتدينين دمج قسم رئيس منصب لاشغ, ذلك بعد( . الجو سالح في

 بين تجمع للقاءات مبادر,  المتدين المجتمع في المهني والتعليم العمل تطوير بمجال يعمل
 لها بمواضيع اإلسرائيلي باالعالم ظهوره من يكثر, اإلسرائيلي بالمجتمع مختلفة مجتمعات

 الحكم المجتمع لعلوم طالب,  المتدين مجتمعال البناء للجيش والتجنيد التربية, بالعمل صلة
 .الثنين واب متزوج, تكفا بيتح – اإلدارة كلية في واإلدارة

 

 

 العمور محمود

 في شامل مجتمعي لتغيير – يان مراكز يدير,  سنسي خمس منذ,  راهط من عام 44 عمره
. براهط منهجي الال التعليم مدير منصب اشغل بالسابق, الجنوب في البدو توظيف مجال
 بحوزته,  طراه الثانوية المدرسة في مربي ومعلم,  السموم لمكافحة البلدية السلطة ومدير

 واب متزوج.  السبع بئر جامعة من العامة والسياسة باإلدارة ثاني ولقب بالكيمياء اول لقب
 اوالد لخمسة

 



 
 

 

 كيسوس بعقوب كوبي

 معلم, تربية رجل, القانون بموضوع إضافي األول للقب طالب, حولون من عام 34 عمره
 عضو, العمل حزب في الشرقية ةالدائر رئيس,  أيضا مربي بالسابق المدنيات لموضوع

 اللوبي في ناشط, الحزب لذات التربية بلجنة عضو وايضا, العمل بحزب مركزية لجنه
 .بالكنيست الشرقي والحراك االجتماعية للعدالة

 

 

 

 

 ايندورسكي ريدر استي

 النساء لدمج"  ننتخب ال ننتخب لن" حركة قائدات من.  جان رمات من ونصف 42 عمرها
 واسماع الصمت لكسر ملتزمة. شحاريت معهد في بحث وزميلة ,بالسياسة المتدينات

 الذي, خاص متدين,  نسائي صوت:  األخرى هي صوتها ضمن المتدينات النساء صوت
 .ومتماسك واضح,  صافي يسمع ان المفروض من

 بالتأثير معنيه ,االخر اسكات ومنع وكشفه, الظلم لمنع وتعمل,  والمساواة بالصبر تؤمن
 المتدينات النساء تعزيز. فيه النساء دمج خالل من المتدين السياسي المبنى تغيير عل

 ومراكز بالسياسة النسائي التمثيل تدعم, السياسية والنشاطات المجتمعي العمل على وحثهن
 في مختلفة مجموعات بين الخطاب تطوير تدعم, اإلسرائيلي المجتمع في القرار صنع
 اإلسرائيلي النزاع انهاء اجل من, مزدهر مستقبل انتاج اجل من اإلسرائيلي معالمجت

, هرتسيليا – المجاالت متعدد المركز من االدارة في  الثاني اللقب على حاصلة, الفلسطيني
 .ابيب تل جامعة – الجندر موضوع في للدكتوراة وطالبة

 

 

 سويد أبو زينب

 على قطرية مفتشة,  األسفل الجليل في حجاجرة طباش – كعبية قرية من عام 32 عمرها
 – العربي الصراع بمجال مجموعات موجهة, الحكومة رئيس مكتب في   الوطنية الخدمة

 بموضوع الثاني اللقب على حاصله, العربيات للنساء" ينابيع" مجموعة مؤسسة,  اليهودي
 .وصالح لدودو ام.  حيفا جامعة العامةمن والسياسة األدارة

 



 
 

 

 رابينوبتش ابيجدور

  يدرس" الحنان اور"  الديني المعهد وخريج اشدود في ترعرع, القدس من عام 24 عمره
 للترفيه مكانהזולה על הגג" " مؤسس.  السياسية العلوم موضوع المفتوحة بالجامعة
 سوق باتاحة يختص والذيעבודות לחרדים" "  مشرروع مدير,  المتدينين للشباب
 جمعية برنامج خريج.االجتماعية التواصل شبكات بواسطة اليهود المتدينين لجمهور العمل
 لتطوير –אגודה אחת" " االداريلجمعية الطاقم في وشريك االجتماعيين للمبادرين 8200

 .هداسا كلية في واالعالم الحكم موضوع يدرس.  المجتمعية المسؤولية

 

 

 

 

  مالخا ليئات

 لمنصب اشغالها خالل من الجماهيري عملها بدات,  ياعكوب زيخرون من 43 عمررها
 زخرون في القتصاديةا الشركة محاسبة وأيضا,  الجماهيري المركز مدير ونائبة محاسبه
 لشؤون يشاي  الياهو الوزير مستشارة منصب اشغلت األخيرة السنوات في, ياعكوب
 المجتمع لدى مهنيه اجتماعية مبادرات وتطوير نشاءا ىعل عتيد بشبكة تعمل اليوم, التربية
 عضوه,  ياعكوف زخرون الدينيفي بالمجلس إدارة عضوه, اجتماعية ناشطة, المتدين
 القضاء على تعمل والتي للوم يوئاب المحامي برئاسةנוער כהלכה" " جمعية في ناشطه

 الشراكات لتطوير تندوا في تعليمية مجاالت تطوير على تعمل, العنصرية ظاهرة على
 تدريب مركز وإقامة( التكنولوجي بالتعليم باألساس)  التربية ووزارة الثالث القطاع  بين

  .المتدين المجتمع لدى والكبار الشبيبة البناء مهني

 

 

 

  رشاني ارتو

 يشغل, التسعين بسنوات الكبيرة الجدد القادمين حملة باطار البالد الى قدم. 27 عمره
 المعسكر" من سبطلوبه كاسانيا الكنيست عضوة باسم والناطق البرلماني المساعد بمنص

 وشرائح خطر في شبيبة أبناء مجال في عدة سنوات منذ اجتماعي ناشط" , الصهيوني
 حقوق على المحافظة التحاد التابعة التدقيق لجنة رئيس تطوعا يشغل, المستضعفة المجتمع

 في متطوع, والعقارات المواطنة مجال في محامي,  "ב(אגודת הלהט) إسرائيل في الفرد
 في المحاميين لنقابة التابعة المحتاجين عن القانوني للتمثيل الخير جزات"  منظمة

 من السياسة استراتيجية في اول ولقب الحقوق في األول اللقب على حاصل" اسراائيل
 .هرتسليا – المجاالت متعدد المركز

 



 
 

 

 ابيداني. ف عيدان

 ناشطة, اجتماعية روح مع قيادية برامج على التأكيد مع مرشده القدس من 34 عمرها
 في السكان نزاع, العام واإلسكان السكن حقوق, العنصرية مكافحة مجال في اجتماعية

 في السياسات تغير مركزة, اضيراال تقسيم في مساواة, وليفتا شاليم كفار, عمال جبعات
 . الكنيستب الشرقي  طيالديموقرا القوس

 

 

 

 

 سيوم بنتهون

מבצע משה" " اطار ضمن اثيوبيا من عام 13 عمره كان عندما للبالد قدم, عام 44 عمره
 منصب االخيرة بالسنوات اشغل. كاحالون برئاسة كلنا قائمة ضمن 20ال للكنيست ترشح
 قدوم عن مسؤول كان منصبه ارباط, اثيوبيا في قنصل بمرتبة اليهوديه الوكالة بعثة رئيس
 مدير, داخلية مدرسة مدير ونائب تربوي مرشد بالسابق, للبالد جديد قادم  7000 من اكثر

 منطقة ومدير,  اشدود في استيعاب مركز مدير, صفد في االثيوبيين الجدد للقادمين مركز
 اللقب على حاصل, اليهودية الوكالة في واستيعابهم الجدد القادمين قسم في والقدس الجنوب

 المعهد  من المجتمعي واالندماج الهجرة في ثاني ولقب, فينجيت كلية من التربية في االول
 .اليهودية للوكالة التابعه شباب قيادين  دورة خريج, روبين االكاديمي

 

 

 اران( بيكون) تسفيكا

 – 929 مشروع مدير( النقب شمالي في علمانية متدينة مجموعه) الياب من عام 40 عمره
,  المجتمعية والمنظمات للمؤسسات,  للمتبرعين مستشار, اجتماعي مبادر,  معا تناخ

 في شريك منصب اشغل מידות" – ميدوت" ل األول العام والمدير ومؤسس محاضر
 في كضابط خدم מכינת נחשון" " مؤسسي من. اليهودي الشعب سياسات لتخطيت المعهد
 مجال في ومؤهل محامي,  وإدارة تدريب, بث وظائف في سرائيلياإل الجيش إذاعة

 .أوالد لثالثة واب متزوج,  العامة السياسة

 



 
 

 

 اوزن كيرن

 الداخلية المدرسة في وتعلمت نتيبوت في نشات, ابيب وتل عومر في  تسكن,  37 عمها
 مالكون ممثلة المفتوحة الجامعة من باالعالم األول اللقب على حاصلة אשל הנשיא""

 FM 101.5 إذاعة مديرة,  الجنوب إذاعة في عام مدير نائب,  إسرائيل اذاعة مجموعة في
 مختلطة,  الليكود حزب في عضوة" جنوب يا الخير صباح"  الساعه برنامج ومقدمة
 ومتطوعه. السبع بئر مسرح في اإلدارية اللجنة عضوة, البالد بجنوبي المجتمعية بالحياة

 ." מסל"ן " في

 

 

 

 

 كاتس نيتع

 بين جسور بتطوير تعنى التي" شاحار" منظمة عام مدير,  براك بني من 29 عمره
 خريج,  العسكرية الخدمة مالئمة على التأكيد مع, المتدين والمجتمع اإلسرائيلي المجتمع

 للجمعيات استراتيجي مستشار وبالسابق, للدعاية جرانوت تيرتسه – ACC كلية
 للمجتمع التابعة كثيره بمشاريع وشريك اجتماعي ناشط, المتدين بالمجتمع والمصالح

 التأكيد مع اإلسرائيلي المجتمع مع المتدين المجتمع دمج اجل من ويعمل المتحضر المتدين
 .الديني بالمجتمع الدينية الخصوصية على حفاظال على

 .وياعيل دودي اليتسيك واب هاني من متزوج

 

 

 مزراحي ايلون

 الكتابة في ويعمل, مختلفة اعالم وسائل في مقاالته نشر.  يركونه  من عام 41 عمره
 الواسع للحوار عاشق, المسابقات بعض وخاض كهواية بالمصارعة عمل, التسويقية

 كيف: للحرية مرشد"  كتابه سيصدر قريبا, االجتماعي التواصل وسائل ةتتيح الذي والحر
 والذي" الملزمة  ألوروبية ةالغرب من اإلسرائيلي المجتمع لدى الثقافية ةالمعرف نحرر
 واالدب اللغة قسم خريج . جديد من سياسية متفقات بنائه وإمكانية  بتحطيم يبحث

 .احيف جامعة في اإلنجليزي

 



 
 

 

 جرليتس ران

 يهودية منظمه –" سيكوي" بجمعية مشارك عام مدير.  سريجيم في يسكن 42 عمره
 اليهود المواطنين بين المشتركة المجتمعية المساواة تطوير على تعمل والت عربية

 الصناعات في البرمجات تطوير طاقم رئيس منصب اشغل بالسابق, الدولة في والعرب
 األول اللقب على حاصل. كاليفورنيا في السيليكون ووادي سرائيلإ في المتطورة

 العبرية الجامعة من المجتمعية السياسة عولم في ثاني ولقب, الحاسوب وعلم بالرياضيات
 .أوالد لثالثة واب متزوج. وبامتياز

 

 

 

 شطريت شاني تافرا

 لحركة سكرتارية عضوة, جبرام ومطورة معلومات أنظمة محللة, شوهم من, 42 عمرها
 مجلس في عضوة.  الشرقية الديموقراطي القوس لحركة إدارية لجنة عضوתיקון" "

 – والمقامات المجتمعية باالنعكاسات تعنى خالله من والذي شاس لحركة التابع المواطنة
, كيبه, هارتس, هاعوكتس,  نت واي,  ريشون مكور  صحيفة في ومشتهره كاتبه.  الشرقية

 .لبن ام.  سويا تناخ – 929 مشروع في ثابت بوست ولها

 

 

 

 

 

 

 

 


