סיכוי-העמותה לקידום שוויון אזרחי
פרויקט “אזורי שוויון”
שמחים להזמין אתכם לכנס:
“שותפות אזורית בין רשויות מקומיות יהודיות וערביות:
הזדמנויות ואתגרים”
שיתקיים ביום שלישי 25.11.2014 -
בין השעות 9:30-14:30
הכנס יתקיים במלון גולדן קראון ,נצרת

הפרויקט במימון USAID

להרשמה לכנסhaifa@sikkuy.org.il :

 9:30-10:00התכנסות והרשמה
 10:00-10:30פתיחת הכנס:
•ד”ר מוטי דלג’ו  -ראש המועצה האזורית דרום השרון
•גב’ אבירמה גולן  -חברת הועד המנהל עמותת סיכוי ,ומנהלת המרכז
לעירוניות ,בת-ים
•עו”ד מחמוד עאסי  -ראש המועצה המקומית כפר ברא
•מר רון גרליץ – מנכ”ל שותף ,עמותת סיכוי .מנחה.

 10:30-10:45ברכות:

•מר עלי סלאם  -ראש העיר המארחת ,נצרת

•מר דייב הארדן – ראש משלחת  USAIDבאזורנו

 10:45-11:15תמונת חיים משותפת – יהודים וערבים בישראל
•מר יהושע סובול  -סופר ומחזאי ,זוכה פרס התיאטרון הישראלי על מפעל
חיים
•מר עודה בשאראת  -סופר ועיתונאי

 11:15-11:40מושב  :Iהצגת המודל  :יצירת שותפויות בין
רשויות מקומיות יהודיות וערביות
עמותת סיכוי ,פרויקט “אזורי שוויון” ,שנים
2014–2012
•מר רונן סבג ומר ח’ליל מרעי – מנהלים שותפים ,פרויקט “אזורי שוויון”.

 11:40-12:00מושב  :IIניתוח מודלים ליצירת שותפויות בין
רשויות מקומיות
•מר האשם עבד אלרחמאן – ראש העיר אום אל פאחם ,לשעבר ויו”ר פורום
ראשי הרשויות בואדי עארה ,לשעבר.
•גב’ רונית עובדיה  -מנכ”לית אשכול בקעת בית הכרם
•מר נאיף אבו שרקיה  -יועץ לרשויות מקומיות ערביות ומנהל שותף ,שותפות
מוניציפאלית ואדי עארה ,לשעבר.

 12:00-13:30מושב  :IIIפאנל דיון :שותפות מוניצפאלית
אזורית בין יהודים וערבים :הזדמנויות
ואתגרים.
•מר מרדכי כהן  -מנהל מינהל שלטון מקומי ,משרד הפנים
•מר איימן סייף  -ראש הרשות לפיתוח כלכלי של החברה הערבית במשרד
ראש הממשלה
•מר משה סיני  -מנהל ביה”ס הגבוה למוסיקה “רימון” וראש העיר ראש העין,
לשעבר.
•עו”ד עמראן כנאנה  -ראש המועצה המקומית ,יפיע
מנחים:
•מר ג’אבר עסאקלה – מנכ”ל שותף עמותת סיכוי
•גב’ חגית נעלי יוסף – מנכ”לי ת  ,VIAPLANמנהלת פרויקט שותפות מוניצ�י
פאלית ואדי עארה לשעבר.

 13:30-14:15דיון פתוח
 14:15-14:30נעילת הכנס
ארוחת צהריים

עמותת סיכוי
עמותת סיכוי היא ארגון משותף ליהודים וערבים ,אזרחי המדינה ,אשר נטלו על
עצמם לקדם שוויון ,בכל התחומים והרמות ,בין האזרחים הערבים-פלסטינים
והיהודים בישראל .העמותה פועלת משנת  1991מול משרדי הממשלה ,השלטון
המקומי והציבור כדי לחולל שינוי מרחיק לכת במדיניות הממשלה כלפי האזרחים
הערבים .סדר היום של העמותה ופעילותה נגזרים מדיאלוג שוטף וגלוי בין הערי
בים והיהודים ,חברי הצוות המקצועי והועד המנהל ,אשר באים מן הזרם המרכזי
בציבור שלהם .הייעוד של עמותת סיכוי הוא לקדם שוויון ,בכל התחומים והרמות,
בין האזרחים היהודים והערבים-פלסטינים בישראל .לעמותה ועד מנהל משותף,
שני יושבי ראש ,יהודי וערבי ,ושני מנהלים ,ערבי ויהודי וכל הפרויקטים מנוהלים
בשותפות יהודית ערבית.

תודותינו לכל ראשי הרשויות ,צוותיהם המקצועיים ותושביהם שלקחו
וממשיכים לקחת חלק בפרויקט “אזורי שוויון” ובמסגרות אשר נבנו:

פורום ראשי רשויות צפון – “שותפים”
מגדל העמק -יפיע -נצרת -אכסאל -דבוריה -כפר תבור – בוסתאן אל מארג’ –
עפולה – עמק יזרעאל

פורום ראשי רשויות מרכז – “שותפות אזורית”
כפר ברא – כפר קאסם – מוא”ז דרום השרון – ג’לגוליה – ראש העין – טירה – כוכב
יאיר /צור יגאל

