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 احتياطي سياسي متعدد الثقافات لشراكة اجتماعية جديدة

 

 

 ابراهام اسبان

, اشغل بالسابق منصب نائب مدير عام ”שיתיפים“ب  –مدير مجال حوار بين القطاعات 

وعمل أيضا في وظيفة تخطيت في وزارة الصناعة والتجار ة ” המכללה למדינאות“

لتطوير الشباب في أنظمة ” ש ”מע“واالستيعاب, ابراهام مؤسس وعضو لجنة إدارية بجمعية 

للتطوير االستراتيجي بالجليل.  2050″לב הגליל “التاثير في الدولة, وأيضا عضو بجمعية 

بموضوع الهوية اإلسرائيلية   وأيضا ابر اهام في مراحل متقدمة من صياغة رسالة الدكتوراة

 التدريب قيادة جماهيرية. لخريجي برامج

 متزوج من رونيت واب لثالثة أوالد.

 

 

 ابراهام كرويزر

.  "מיר" "אור אלחנן" ו أوالد من موشاب متتياهو, خريج المعهد الديني 3عام متزوج واب ل  36عمره 

العامة, محاضر مستشار رئيس بلدية القدس لشؤن الحريديم ,يملك مكتب لالستشارة االستراتيجية والعالقات 

الكليه الحريديت األولى המהדורה" عن الحريديم بالمواضيع: مجتمعات , استهالك واعالم, مدير عام "

لمواضيع االعالم, مبادر ومؤسس بيت عباده للقيادة الدينية بنظام مميز, ناشط اجتماعي بوسط الشباب 

ات وبرامج خاصة لتطوير العمل بالمجتمع المتدينين المتسربين, وخالل  خدمته المدنية عمل على تقديم خدم

الحريدي, وأيضا رصد احتياجات الطالب الجامعي مع االكاديمية والجمعيات الداعمة, يؤمن ان هنالك متسع 

ومكان للجميع مع الحفاظ على خصوصية كل مجموعة, ناشط لتعميق الهوية اليهودية, ويطمع لنجاعة  

 الخدمات المعطاة للمواطن.

 

 

 زنسكرادي 

  מורשתנו عام من بئر السبع , ولد في أوكرانيا ,في هذه األيام ينهي عمله كمدير عام في جمعية 32عمره 

, والتي تعمل لتطوير قيم الديموقراطية , حقوق االنسان, السالم والعدالة االجتماعية لدى المجتمع الروسي 

في البالد , وأيضا تشجيع متحدثي اللغة الروسية  على االندماج في الحياة المجتمعية اإلسرائيلية, اليوم هو 

لعمل. بالسابق كان ناشط في رابطة الطالب مشارك في إقامة مركز رئيسي لمتحدثي اللغة الروسية بحزب ا

 في كلية سابير , وحكم كرة قدم.

 

 

  فيطوسي  اوديليا
 االستشارية اللجنة في عضوة,  مؤمنة" تسيون حيبات" في تسكن عام 37 عمرها

 منتدى في عضوة, العدل وزارة في اعاقات مع الشخاص الفرص مساواة لمفوضية
 بجمعية اإلدارية اللجنة في عضوة, االعاقات ذوي لحقوق الوثيقة لتطبيق المنظمات

 االعاقات لذوي معنى ذات مستقلة لحياة طرق وبناء شق هدفها والتي" הגלגלים בית"
 معالجة, بالفن العالج بموضوع ثاني ولقب االجرام علوم في األول اللقب على حاصلة, 

 في الشباب باحتياجات تعنى والتي الخضيرة في تلبيوت والشبيبة األوالد  قرية في
 .وعائالتهم ضائقة

 



 
 

 

 الحاخام دافيد مناحم

حاخام مجتمع مشكان يوسف وحي راسكو في القدس, موسيقي وشاعر, ناشط اجتماعي الجل 

السالم في مجموعات كثيره متعددة الديانات, من مؤسسي موقع الدعوه للشعر, من المعلمين 

علم غناء الشعر لكبار المغنيين   موسيقية عديدة,األوائل الذي درس غناء الشعر لفرق 

عضو بلجنة مجلس التعليم  ”בית הלל” ” ידידי השכחת“اإلسرائيليين من خالل مشاريع 

 العالي إلتاحة التعليم العالي للمجتمع المتدين

 

 

 هدى أبو عبيد

جمعية "ياسمين النقب" لصحة وتسكن مع عائلتها في قية اللقية في النقب, مدير عام  عام ولدت 26عمرها 

المراه وعائلتها, في السنة األخيرة كانت من مؤسسي حاك الشباب " الحراك الشبابي" الذي عمل ضد تنفيذ 

 خطة برافر  وأيضا تعمل في جمعية سيدرا لتطوير المراه البدوية في النقب.

 

 

 يهودا مورجنشطيرن

يليم والتي تعنى بدمج الحريديم بمجاالت , عام يسكن مدينة حيفا, شريك ومؤسس شكة ت 31عمره 

في الهندسه اإلدارية من التيخنيون, ناشط منذ اكثر  B.Scاالقتصاد, التبيه والمجتمع, خريج اللقب األول 

من سنة في تطوير م الحريديم في المجتمع, من خالل التعليم والعمل, باحث وشريك في وثائق باطار مركز 

 لمنتدى الشباب من قبل بيت رئيس الدولة شمعون بيرس . خريج الفوج الثالث הטכניון –שמואל נאמן 

 

 

 كارمن المقايس عاموس

يافا , مديرة مشروع في حركة " اختي  –عام, ولدت في اشكلون, تعرعت وتسكن في تل ابيب  35عمرها 

من اجل النساء في إسرائيل" , مهرجة طبية, سينمائية ومنتجة, من مؤسسات المجموعة االحتجاجية 

غير لطيفات ", مجموعة نشطاء وناشطات احياء توحدوا بهدف اظهار ضائقة  –الشرقية "غير لطيفين 

על גזענות " مجموعة نساء شرقيات بمشروعاالحياء في الضواحي للراي العام, موجهة ومبادرة ل

 . ممثلة غير رسمية عن المجتمعات المستضعفة في لجان الكنيست المختلفة.וסקסיזם" 

 

 

 شاليم ميري
 المعهد عام مدير شيمش بيت في تسكن أوالد الربعة وام متزوجة,  عام 43 عمرها

 المكركز  مديرة منصب اشغلت مضى عام قبل حتى,  الصهيونية لالستراتيجية
 المجلس وتقود سياسية كناشطة تعمل االخيرة السنوات في, يشاي بيت رمات الجماهيري

  لعام المجتمعي للتغيير يعاري لوندون يافا جائزة على حاصلة, شيمش بيت في النسائي
 كهوايا تمارس. بالجندر الثاني واللقب باالقتصاد األول اللقب على حاصلة,  2012

  .المجتمعي للتغيير كاداة الشعبي الرقص

 

 سامر يوسف سويد
المركز العربي للتخطيط البديل , والذي מעל"א عام من قرية البقيعة , مدير  35عمره 

يبحث إشكاليات التخطيط والبناء في القرى العربية, موجة مجموعات ثنائية القومية في 
جامعة حيفا,سكرتير لجنة واحة السالم, اغل بالسابق رئيس لجنة  الطالب العرب في 

المبادرة الدزية والتي تنادي بإلغاء قانون التجنيد االلزامي للشباب الدروز, عضو 
سكرتارية مكتب الجبهة القطرية, حاصل على اللقب األول بالدراسات الديموقراطية من 

 جامعة حيفا.
 



 
 

 

 تسوبيري روني
 عضو مستشار, واحدة البنة واب متزوج, القدس مدينة في يسكن,  عام 39 عمره

 ورئيس, االئتالف كرئيس منصبه:  المختلفة مناصبه في( الليكود) الكين زئيف الكنيست
 لجنة رئيس بالسابق. واالمن الخارجية ولجنة الخارجية وزاة في بوظيفته مركز

 المساعدين عمل ظروف تحسين على عملت المنصب هذا وباطا البرلمانيين المساعدين
 المتدينة الصهيونية في تعلم,  אילון שבעמק חורון במבוא في ترعع. البرلمانيين

 العلوم درس,  الشريحة لهذه معين بانتماء يشعر انه اال" كيباه" ال يلبس ال انه بالرغم
 اليكود حزب باطار سياسية حمالت في عمله خالل التجربة اكتسب, الدولية والعالقات

 الحمالت الدراة برلين في" ادنهاور مؤسسة"  قبل من استكمال في واشترك كما
 عنما( ياميت) اخالء خالل والدي من اكتسبته الديموقراطية في المهم والدرس, السياسية

 ان يجب التي والمعامله السياسي النزاع حدود فهمت هناك,  األول الصف في كنت
 واجبارية ضرورية الحدود هذه على المحافظه بان اؤمن انا. الدولة مؤسسات بها تعامل

 .وكديموقرتطية كمجتمع لنا
 

 

 

  جوفي روعي
 منصبه ينهي, هيلل من متزوج, حاليا ومقدسي باألساس تسيونا نس من,  عام 31 عمره

 في  واجتماعي سياسي ناشط" بيتسيلم" منظمة في  سياسات كمطور األيام هذه في
 وفي" , וסובלנות לגאווה הפתוח הבית"  االداريه اللجنة في عضو,  القدس

 موجه يورك نيو لجامعة تابع برنامج خريج, القدس في العمل لحزب الشابة الكشافة
 القب على حاصل,  اإلسرائيلي الفلسطيني النزاع لمواجهة األدوات تملك قيادات العداد
 النهائية المراحل وفي سياية وعلوم اينتروبولوجية – سوتسيولوجية ال في األول

 .العبرية الجامعة من السوتسيولوجية بموضوع الثاني اللقب على للحصول

 

 ايبنبويم رحيلي
 ومديرة مؤسسه,  بالقدس شعاريم مئه حي تسكن, وابي التي وام متزوجة 29 عمرها

 للبنات تربوية مؤسسة –" מ"תל" مركز اجل من نساء مؤتمر رئيسة" , מובילות"
 التابع الشباب منتدى في سابقة عضوه, التعليمية األطر من تسربن اللواتي المتدينات

 تعمل, المراة مكانة تطوير لجنة في مراقبة عضوة, بيرس شمعون السابق الدولة لرئيس
, المفتوحة الجامعة من االجتماع وعلم االعالم بموضوع بامتياز األول اللقب انهاء على

 .28 عمرها

 

 
.ريكي كوهين بنلولو  

 
"غير لطيفين عام , تسكن حي القطامونيم في مدينة القدسو ناشطة سياسية مركزية في حركة " 38عمرها 

غير لطيفات " , وعضوة سياسية في  حركة " اختي من اجل النساء في إسرائيل " , تعمل لتطوير  –
التغيير المجتمعي االقتصادي وتصبو للعدالة االجتماعية , فاعلة أيضا في مجال اإلسكان الجماهيري , 

كافحة افة وعضوه في منتدى اإلسكان الجماهيري الذي يشمل لوبينج في الكنيست, ناشطه أيضا في م
األعنف ضد النساء تدعيم وتفضيل التشابك االسري ومنع اخراج األوالد من البيت الن عائالتهم ضعيفة. 

ما تحوي النظرة السياسية المجتمعية انها تؤمن ان اشخصي هو السياسي وان التغيير المنتظر يأتي عند
ك لكافة المشاكل واالحتياجات المختلفة كافت المجتمع دون اقصاء أي اقلية فيه. وأيضا من خالل تفهم وادرا

لهذه المجتمعات , يجب علينا استخالص العبر األخطاء التي تم ارتكابها بالماضي والحاضر وإيجاد الحلول 
 المناسبة لجميع المجتمعات

 

 

 درعي ساجيت المحامية
 المحاماة مكتب في وشريكة محامية. شيمش بيت في تسكن لولدين ام,  عام 34 عمرها

, اليهودي البيت حزب في مركزية لجنة عضو. شومر – موردوخ القدس في العريق
 الدستور لجنة في عضوه, اليهودي البيت حزب في النساء منتدى وتراست اقامت بادت

 البالد في الشرقي المجتمع لتطوير ملتزمه, الجديد القانون صائغي ومن الحزب في
 اليهوديه, الشرقيات النساء, الشرقية التربيه. الموضوع بهذا المحاضرات وتعطي
 في المختلفة والسياسية االجتماعية النزاعات في سنوات مدى على ناشطة, الشرقية

 .شيمش بيت مدينة



 
 

 

 
 المحامية تمار فلدمان

,  مديرة  قسم حقوق االنسان في المناطق المحتلة في عام تسكن في تل ابيب مع شريكة حياتها  37عمرها 
جمعية حقوق االنسان في إسرائيل. قادت تمار نزاعات قضائية وجماهيرية بارزة , من بينها النزاع الناجح 

لكشف ملفات سياسة الحصار على مدينة غزة والنزاع الدائم لمنع طرد مئات الفلسطينيين من بيوتهم  
منظمات التي تعمل لتطوير حقوق بي جبل الخليل , باإلضافة الى انها ناشطة بعدة واراضيهم في منطقة جنو

المراة , يتصدرها  مركز مساعدة النساء مصابات التحرش الجنسي في تل ابيب, والتي تطوعت به بخط 
 المساعدة وكعضوة في اللجنة اإلدارية, حاصلة على اللقب األول بموضوع الحقوق وبرنامج دراسات النساء

والجندر من جامعة تل ابيب, وحاصلة على اللقب الثاني بموضوع الحقوق الدولية من جامعة نيو يورك, 
تؤمن من كل قلبها بقيم المساواة , الحرية والمساواة وااللتزام للعمل لتطوير التغيير المجتمعي وضد 

 االتضهاد أينما وجد.

 

 

 


