
 مؤتمر الجليل العاشر مجدال هعيميك 

 

 16:00حتى   09:00بين الساعات  2022/ 9/ 13يوم الثالثاء 

 المركز الجماهيري مجدال هعيميك 

 12عريفة المؤتمر: نتالي شم طوف، صحافية ومقدمة اخبار  

 

08:30 

 التجمع والتسجيل، مضيفات 

 افخر العروض الجليلية 

 

09:30 

 افتتاح المؤتمر 

 موسيقي: ميكا موشي مقطع 

 

 كلمة الوزير لتطوير الضواحي النقب والجليل ووزير الزراعة وتطوير القرى، عودد فورر 

 اليلي بردا سلطة تطوير الجليل  مجلس  كلمة رئيس البلدية المضيفة ورئيس

 مقابلة " مواجهة شخصية" مع الوزير لتطوير الضواحي النقب والجليل 

 دو نساء قياديات في الجليل: حانا را 

 

10:20  – 11:20 

 ؟ حوار: تعيش في الضواحي اقل وتتلقى اقل: كيف تقلل الفجوة الصحية بين الضواحي والمركز

 

 11العريفة: كيتي دور، رئيسة موضوع الصحة، كان 

 

 المشتركين: بروفيسور سعد برهوم ) مستشفى نهريا(، بروفيسور تسيون حاجي ) الهستدروت الصحية بإسرائيل( 

رقا ) مستشفى زيف(، الدكتور ايال فرومان، مدير منطقة الشمال في مكابي الخدمات الطبية، الدكتور  بروفيسور سلمان ز 

 مردخاي ديان مدير منطقة الشمال كالليت. 

 

11:30 

 . استراحة 

 

 



11:40 

 ميكا موشي  –مقطع موسيقي 

 

11:45 

 ن شوحد كلمة مدير عام سلطة تطوير الضواحي النقب والجيل السيد ايال

 الجليل: زينب أبو سويد نساء قياديات ب 

 

12:00  – 13:00 

 حان وقت الجليل فما الخطوة القادمة؟  - حوار: خطة الشمال الى اين؟ 

 

 اطيال شومفلبي ، واي نت  العريفة:

 

نعامة شولتس،   -مديرة مكتي رئيس الحكومة   ، ايالن شوحد  -المشتركين: مدير عام وزارة الضواحي والنقب والجليل 

داني شاحر، نائب رئيس قسم  -نعماه كوفمن باس، المدير العام لوزارة السياحة   – المديرة العامة لوزراة الزراعة 

 تسحي دافيد.  – الميزانيات في الوزارة المالية 

 شمعون لنكري  – كلمة رئيس بلدية عكا ورئيس مديرية السلطة لتطوير الجليل 

 

13:05  -13:20 

 حفل تكريم لمراكز الشباب المتفوقين. 

 

13:20  – 14:15 

 حوار: دولة محمية: كيف نوقف العنف في الجليل؟ 

 

 ، صحفي " مكور ريشون" العريف: يائير كروس 

نائب الشرطة سابقا، رئيس منطقة الشمال وقائد الفرقة الخاصة.عضو في معهد سياسات مكافحة اإلرهاب   - زوهر دابير

 ريخمان.   في جامعة

يوؤيل زالبرمن، رئيس   –تومر لوتم، مؤسس ومدير عام "هشومر هحداش"   -المشتركون: مدير عام وزارة االمن الداخلي 

  – ، قسم منع الجريمة )سايف( شرطة إسرائيل نيتسان فلج، رئيس شعبة منع الجريمة – المجلس اإلقليمي الجليل األسفل 

 جالل بنا.   -يد يجال عزرا، صحفي في إسرائيل اليومقالع

 

14:15 

 اختتام المؤتمر

 

 



14:20 

 وجبة غذاء 

 شبيبة تتحدث عن الجليل  –منبر مفتوح للشباب   –"هايد بارك" للشبيبة 

 

 *يحتمل تغييرات 

 مشروط بالتسجيل المسبق *االشتراك بالمؤتمر 

 نلتقي بالمؤتمر العاشر بالجليل 

 

 اضغط هنا   -للتسجيل لمؤتمر الجليل  

 اضغط هنا  – للتسجيل لممثلي هايد بارك 


