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 ال�تعدد�يّةم�ك�ز أ�بحاث 
�يّة ا�ف  ال�ث�ت
وال�ت�فّوع

המרכז לחקר הרב תרבותיות ומגוון

مع انتهاء السنة األولى لنشاطات مركز أبحاث 
التعددية الثقافية والتّنوع يسرنا مشاركتكم 

 بالنشاطات المركزية والتوجهات
التي بدأنا بها.
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اركة  ة دراس�ية �بم�ش د ادر�زا حل�ق ل�ق
وع  امعة الع�ب��ية �بمو�ف ات، ر�ئ�يس الحب ا�ف امعات م�تعدد ال�ث�ت دور ال�ب

وذلك �باإطار مؤ�قم� م�ك�ز الدراسات 
ش ال�قعدد�ية  الك�زد�ية ال��زوي الذي �زا�ق
�ية هذه ال��زة. ا�ز ال�ش�ق

�ية  ا�ز ا�زو�ز�ية لل�قعدد�ية ال�ش�ق امت الع�يادة ال�ق  وال�ق�زّوع سو�ية مع م�ك�ز ال�قعل�يمأ�ق
وع  ا�زو�ز�ي االلك�ي�ز�يك�ي "مؤ�تمر �بمو�ف ال�ق

��ية  الع�فصر�ية" حول "االئصول ال�ز�ز
ا�زون". �قماع�ية للع�زص��ية �ب�زظ� ال�ق واالحب

وع  اش �بمؤ�قم� اس�با�زت �بموصز ة �ز�ق ات. أدر�زا حل�ق ا�ز �قمع م�قعدد ال�ش�ق �ي محب اه �ز دولة ال��ز

�يرو�ف�ياك  �ي�ور �ف �زا سو�ية مع لك�ية ال�ق��ب�ية �ب�و�ز �ز اس�قصز
��ية �قه�قم �بالهو�ية  صا�ئ�ية �ز�ز ، أحز �ب�ي�فت-مار�ت�ي�ف�يرف

ات.   ا�ز م�قعددة ال�ش�ق

�ي مؤ�قم� “المد�ي�فة م�ف �اكء �ز  ك�زا سش
ة" )سو�ية مع �تل�ف هات �فظر م�ف  و�ب

م�ك�ز ل�يف-�ق��يون لدراسة االإسالم(. 

� لدراسة ال�زوع  وع   �بادر�زا سو�ية مع م�ك�ز ال�ي�ز  مؤ�قم� �بموصز
ز

��ي� �اكء آحز �قماع�ي وسش االحب
د�يد: �فظرة  �تماع�ي ال�ب "�فظام ال�فوع اال�ب

 . ا�ئلة" وذلك �بم�زاس�بة �يوم الم�أة العالم�ي االت ال�ز�اء م�ت�ف ل�ة حول �زصز  المؤ�قم� حب
ز

م� �قمعات. و�قصز العا�ب�ة للمحب

ا�زون،   ك�ق
ز

وع "الد�ي� دم�زا دعم لمؤ�قم� �بموصز �ق
وق(. " )سو�ية مع لك�ية الح�ق

ز
ا�زون كد�ي� ال�ق

ة �بح�ش�ية  دم الم�ك�ز دعم لحل�ق كما �ق
 

ز
هات �زظ� أوالد م� وع وحب عالم�ية �بموصز

ة )سو�ية مع مدرسة العمل  �قل�ز موعات محز محب
 .) �قماع�ي االحب
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امعات  لوحة عل� دور الحب
ات ا�ز �ي ال�ش�ق �ز

صصات عل�  م�زظور م�قعدد ال�قحز
ذور الع�زص��ية حب
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يدعم المركز األبحاث األكاديمية 

بمواضيع تتعلق بالتعددية 
الثقافية والتي تعنى باألساس 

بالمجتمع اإلسرائيلي.

http://hebarb.csmd.huji.ac.il/event/%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F-%D7%A2%D7%92%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93-%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%90%D7%95%D7%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1
http://hebarb.csmd.huji.ac.il/event/%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F-%D7%A2%D7%92%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93-%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%90%D7%95%D7%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1
http://hebarb.csmd.huji.ac.il/event/%D7%92%D7%96%D7%A2%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98-%D7%9C%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94
http://hebarb.csmd.huji.ac.il/event/%D7%92%D7%96%D7%A2%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98-%D7%9C%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94
http://hebarb.csmd.huji.ac.il/event/public-lecture-prof-veronica-benet-martinez
http://hebarb.csmd.huji.ac.il/event/public-lecture-prof-veronica-benet-martinez
http://www.hum.huji.ac.il/upload/_FILE_1462209188.pdf
http://www.hum.huji.ac.il/upload/_FILE_1462209188.pdf
http://hebarb.csmd.huji.ac.il/event/%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%9C%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%93-%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99
http://hebarb.csmd.huji.ac.il/event/%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%9C%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%93-%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99
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بحث: احتياجات وتحديات طالب من مجموعات أقلية  
�ي ال�ق��ب�ية، والذي �يحلل  ذه وحدة �ق�زم�ية ال�قم�يّ�ز �ز �بادر الم�ك�ز ل�بحث �ق�ز�ز

موعات  ��يمهم لمحب � الطالب �بح�ب �ق�ق اس�ق�ب�يا�زات حول مدى رصز
 ،

ز
موعات �بؤر�ية لطالب ع�ب، ا�ش�يو�ب�ي�ي� ة ال� �ق�زظ�يم محب ا�ز ل�ية. اإصز أ�ق

ات  موعات ال�بؤر�ية اح�ق�ياحب ت المحب �ش . �زا�ق واح�ي  الصز
ز

 وطالب م�
ز

��ي�با.م�قد�ي�ز�ي� � �ز�قا�ئ�ج ال�بحث �ق اع� هؤالء الطالب. وس�قُ�ز�ش وم�ش

 رفع الوعي بموضوع التنّوع بين المحاضرين 
ومساعديهم

�ي  عالة �ز اركة ال�ز  الم�ش
ز

لك عام م� ل�ية �ب�ش موعات االئ�ق �يم�ق�زع طالب محب
�ي ال�قعل�يم ومع  ز ال�قواصل مع زمال�ئهم �ز

ون م� ا�ز �ات وح�ق� ا�زهم �يحز المحاصز
ع ولذلك،  �ي�ي� هذا الوصز �ي الم�ك�ز �ز�ى أهم�ية ك�ب�ى ل�قعز ز �ز

. �زح� ز
��ي� المحاصز

ات   وم�اعد�يهم حل�ق
ز

��ي� �اكة مع وحدة �قعل�يم و�قدر�يس المحاصز طّور�زا �بال�ش
ا�زس. �ي� م�قحب �ي صف عز دراس�ية �قُع�ز� �بال�قدر�يس �ز

وع ال�ق�زّوع وااله�قمام �بطالب  �ا موصز ل مؤحز ة لل�قعاون �ب�ي�ز�زا، ُادحز �ي وحدة ال�قعل�يم و�ز�ق�يحب ات الدراس�ية ال�شا�ب�قة �ز ة �بالحل�ق �قل�ز موعات المحز المحب
اءات - م�شال �باإطار  ة ل�ق �قل�ز اكد�يم�ية المحز �ص و�قحد�يات ال�ق�زّوع.وال�قدر�يس. كما �زع�ض عل� اللك�يات االئ �م - حول �ز �ي ال�ق ات الدراس�ية �ز الحل�ق

ش  �ي اللك�ية و�ز�زا�ق ا�يا �ق�قعلق �ب�ق�زّوع الطالب �ز صز اءات �ق ة )�باالئساس �يهود  �زط�ح �بهذه الل�ق �قل�ز موعات المحز  المحب
ز

اد أط� للطالب م� اإماك�ز�يات ا�يحب
�ي لك�ية العلوم  �قلطة. م�شال عل� ذلك، �ز موعات محز وع�ب( لل�قعلم �بمحب

�ي  موعات طالب �يهود وع�ب �ز حص اإماك�ز�ية �ب�زاء محب الط�ب�يع�ية �ي�قم �ز
�ق�ب�ات.  المحز

لقد وضع مركز أبحاث التعددية الثقافية والتّنوع هدفا له 
تطوير حرم أكاديمي متنوع، محتوي ومفتوح. أقمنا خالل 

 السنة لقاءات مع عمداء الطلبة ورؤساء الكليات
واألقسام في الجامعة بهدف فحص كيفية تعزيز موضوع 

التنّوع من خالل فهم االحتياجات والتحديات الخاصة لكل قسم. 
بهذه المرحلة ابتدأ المركز بالعمل بعدة اتجاهات.
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من نتائج البحث )مصاعب الطالب االساسية وفق لغة االم(:
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تطوير وسائل تعليمية3   
متنّوع لتدريس 

ات  �ي الحل�ق �يلم للع�ض �ز �زا �ز د أ�ز�قحب ل�ق
ار�بهم  ة �قحب �قل�ز موعات محز  محب

ز
�يه �يع�ض طالب م� واالئ�يام الدراس�ية، �ز

��ي�با و�ز�زوي  � �ق �يلم س�قُ�ز�ش ة �زها�ئ�ية لل�ز امعة. ص�يعز �ي الحب �يمها وحدة ال�قعل�يم�ية �ز ات الدراس�ية ال�ق�ي �ق�ق �ي الحل�ق اس�قعماله كوس�يلة �قعل�يم�ية �ز
 وم�اعد�يهم.   

ز
��ي� ال�قعل�يم وال�قدر�يس للمحاصز

العبرية  للجامعة  تنّوع   سياسة 
املة )م�شل  امعة الع�ب��ية س�ياسة �ق�زّوع سش ه��زعمل عل� ان �قحدد الحب ل�ة أول� �ب�ش طار حب م�زا �بهذا االإ د أ�ق امعات ك�ش�ي�ة حول العالم(. و�ق  حب

اركة عمداء، وه�ي�ئات �قدر�ي��ية واإدار�ية.  أ�يار �بم�ش

|4

مشروع النشر   
ة.  �قل�ز هات �زظ� محز  وحب

ز
ع م� �صة لل�قعمق �بالوا�ق لك �ز �ز�ا�ز�ي �ي�ش هات �زظ� ال�ق�زّوع االإ ف ووحب ات �قُ�مع أصوات، موا�ق ا�ز امعة م�قعددة ال�ش�ق �ي حب �ز

�ية  ا�ز ارك م�ك�ز أ�بحاث ال�قعدد�ية ال�ش�ق طار سش �قالف. �بهذا االإ واسعة االحز
ز

ط�ي� اركة �زاسش �"، وذلك �بم�ش �وع "�ز�ش ط�يط و�قح��يك م�ش �ق". وال�ق�زّوع �ب�قحز ل�ب�ي �بال�ش امع�ية "�ق موعة الحب �ي المحب �ز
ة  ا�ز ، أدب و�ش�ق ز �قعل�يم�ية �قُع�ز� �ب�قار�ي�ز

ام�ي� � مصز �وع ال� �ز�ش �يهدف الم�ش
�ي العلوم  ا�ئمة �ز �ي �ب�ام�ج ال�قعل�يم ال�ق  الدول االإسالم�ية �ز

ز
 م�

ز
ادم�ي� ال�ق

هوم ان ماكن هذه   م�ز
ز

ا م� امعة، ا�زطال�ق �ي الحب �ز�ا�ز�ية �ز �قماع�ية واالإ االحب
 

ز
 م�

ز
ادم�ي� �قات و�بال�ق ا�زب المواد ال�قدر�ي��ية ال�ق�ي �قع�ز� �بال�ش المواد ال� حب

�ى. الدول االئحز
هود لل�بدء �باس�قعمال اد�ب�يات ااكد�يم�ية ُك�ق�بت عل�  كذلك، ه�زالك حب

ز أو �قلك ال�ق�ي �قُع�ز� �ب�يهود الدول االإسالم�ية. 
�ي�ي� ��ق  سش

ز
ك��ي�  أ�يدي م�ز

�ق�كة. اعدة �ب�يا�زات م�ش �ي �ق مع المواد الك�ش�ي�ة �ز ا �بحب وم الح�ق �ز�ئمل ان �ز�ق
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يعمل مركز أبحاث التعددية الثقافية والتنّوع على تطوير قيمة التنّوع 
)Diversity( في الحّيز الجامعي. وُتشكل المساقات بمواضيع التعددية 

الثقافية وسيلة مركزية اذ تمكن الطالب من اكتساب معرفة نظرية 
وعملية بقضية التعددية الثقافية، وتفسح المجال لحوار متعدد 

الثقافات، وللتعامل بشكل واعي مع المعضالت المتعلقة بالمجتمعات 
 المختلفة في إسرائيل. أقام المركز هذه

السنة ثالثة مساقات أكاديمية.

�ية وال�ق�زّوع ال�ق�ي  ا�ز �ية وال�ق�زّوع �قعمل ع�يادة ال�قعدد�ية ال�ش�ق ا�ز أس�ها م�ك�ز أ�بحاث ال�قعدد�ية ال�ش�ق
. �قد�ي�  ا�زو�ز�ي االلك�ي�ز�يك�ي �باإطار م�ك�ز ال�قعل�يم ال�ق

ة أاكد�يم�ية  �ق الع�يادة المحام�ية ع�ز�بار �ب�يلد �بم�ا�ز
. درس  ا�ئ�يل ك��ي�ز�ي �ي�ور م�يحز �بل �ب�و�ز ز �ق

م�
 

ز
�ي الع�يادة هذه ال��زة 14 طالب وطال�بة م� �ز
�قماع�ية   لك�يات العلوم االحب

ز
وق، وم� لك�ية الح�ق

اءات  الل الل�ق ش الطالب حز �ز�ا�ز�ية. �زا�ق واالإ
�ية، المحاماة  ا�ز ا�يا ال�قعدد�ية ال�ش�ق صز االئس�بوع�ية �ق

 . ات، الع�زص��ية وال�قم�ي�ي�ز ا�ز م�قعددة ال�ش�ق
�ي الع�يادة �قعل�يم  مل ال�ب��زام�ج ال�قعل�يم�ي �ز �ي�ش
 

ز
ء م� �ز ار�يع عمل�ية. كحب ا�زب م�ش  �زظ�ي ال� حب
ز

�ي الطالب مع أاكد�يم�ي�ي� لك ال�قعدد�ية ال�قعل�يم ال�زظ�ي �يل�ق�ق ز �قُ�ش
 مم�

ز
�قماع�ي�ي� طاء احب �يوف الع�يادة و�ز�ش  صز

ز
 �ب�ي�

ز
�ية م�ك�ز عملهم. وم� ا�ز ادة طال�ب�ي ال�ش�ق ز �ق

، م� هذه ال��زة مع�تصم عل�ي
، م�قحولة  �ي �ي اإس�ا�ئ�يل؛ �ف�ي�فا هل�ي�ف وء �ز اللحب
�يسور دا�ف�ي  �قماع�ية؛ �برو�ف طة احب �ز��يا و�زاسش حب
�ة حول �زظ��ية  دم محاصز ات؛ د. ا�يالن س�بان الذي حد�ش�زا س�ت�تمان والذي �ق ا�ز �ي اإس�ا�ئ�يل؛ د. ه�ف�يدة �قعدد ال�ش�ق �قمع الع��ب�ي �ز حول المحب
د�ية  �قماع�ية �ز�ق ا�فم ال�ق�ي ط�حت �زظ�ة احب عف

وس�تر  ال سث �ية؛ د. م�ي�ف ا�ز حول ال�قعدد�ية ال�ش�ق
كد�ي�ئ�يل  ة؛ ول�ي�ئا سث صصة �بم�زال�ية اللعز  م�قحز

ز
، الد�ي� �قمع�ي اط المحب �ت حول ال�ز�ش والدولة. ال�ق�ي حاصز

عات  الل ال��زة م�ا�ز دم طالب الع�يادة حز �ق
�قماع�ية  ار�يع احب ا�زو�ز�ية، ك�ق�بوا أ�بحاث، �بادروا �بم�ش �ق
ة.  ع�ز موعات م��قصز ل دعم محب  احب

ز
وعملوا م�

�يص الس�فوي للع�يادة. �ي ال�تل�ف  ممك�ف ال�فظر �ف

دمت  « �ق
الع�يادة 

ه�ي�  دعوى �ق�ش
د راد�يو  صز

ف الس�قعمالها صورة طال�بة �ق��قدي  �بال �قو�ق
اح لم�لمة �قدعم  اب كوس�يلة اإ�يصز الححب

رهاب. االإ
كوى �باسم ام�أة م�قحولة  « دم الطالب سش �ق

�ز��ي  ت للع�زف وال�قح�ش الحب �ز��يا �قع�صز حب
�زدر�ية. عل� أساس هو�ي�قها الحب

�ية  « صز  �ب�ق
ز

�قمع الع�ب��ي�ي� ق الطالب محب �ي�ا�ز
.
ز

� ة د�ي�ز�ية، المواط�زة والد�ز هم كطا�ئ�ز �قع��ي�ز
»  

ز
مع�ية م� �اكة مع الحب عمل الطالب �بال�ش

 أصول 
ز

ل �يهود أ�ش�يو�ب�يا لدم�ج �قالم�يذ م� احب
هاز ال�قعل�يم.  �ي حب لك اكمل �ز أ�ش�يو�ب�ية �ب�ش

امل حول الم�زال�ية  « ذت طال�بات �بحث سش  �ز�ز
ز

�بط ال�لوك لم�قهم�ي� دمات صز �ية لحز ا�ز اموا طاولة م��قد�ي�ة ال�ش�ق  أصول أ�ش�يو�ب�ية، وأ�ق
ز

م�
�بط ال�لوك  دمات صز  لحز

ز
اركة مم�شل�ي� �بم�ش

 
ز

 م�
ز

 �يم�شلون م�قهم�ي�
ز

 مم�
ز

ومحام�ي�
أصول أ�ش�يو�ب�ية.

التعددية  عيادة    
والتنّوع   الثقافية   

�ت الع�يادة Diversity Now )�ق�زّوع االآن(  �ية �ز�ش ا�ز �يع ال�ق�زّوع وال�قعدد�ية ال�ش�ق �ة حول مواصز �ية.– �ز�ش ل�ي�ز �ت �بالع�ب��ية، الع��ب�ية واال�زحب وال�ق�ي �ز�ش *
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اج  وء اح�قحب طال�ب�ي اللحب
, ع�يم، مع�تصم عل�ي  ال�ز

ت ا�ز ع�يادة اس�قصز

http://hebarb.csmd.huji.ac.il/sites/default/files/multiculturalism/files/hebrew_3.mp4
http://eepurl.com/bR4-q5


امت طال�ب�قان  « أ�ق
 الع�يادة 

ز
م�

مدرسة للحوار 
�ي   الد�يا�زات �ز

ز
�ب�ي�

امعة. طالب  الحب
م�لمون، �يهود 

وم��يح�يون �قعلموا 
�ي المدرسة  �ز

�، ال�ز�و�ية �زصوص د�ي�ز�ية  �يع م�شل ال�قعامل مع االآحز �بمواصز
اركون �بالمدرسة  � الم�ش والذاك�ة. ال�ق�ق
ة د. ل�يل� ع�بد ر�به  �ق لك أس�بوع �بم�ا�ز
. و�ب�زها�ية ال��زة  ز

�ومك�ي� لوم�يت �ز وسش
وع الحوار  �ي اإس�ا�ئ�يل. �زظمت الطال�بات مؤ�قم� �بموصز  االئد�يان �ز

ز
�ب�ي�

�وع ال�زها�ئ�ي �بالع�يادة اكن ا�ز�قاج  « الم�ش
ان مص�ارة  �فسا�ف�ية" �باإطار مه�حب "مك�ت�بة اإ

اركة مدرسة ال�قصو�ي� مص�ارة.   م�يكس و�بم�ش

�ز�ا�ز�ية �بدل الك�قب،  ت المك�ق�بة االإ ا�ز اس�قصز
اركوا  ة سش �قل�ز  هو�يات محز

ز
اص م� حز أسش

د ُدع�ي  �ي الح�ياة. و�ق ار�بهم �ز �اء" �ب�قحب "ال�ق
صص  �اء لالس�قماع ولل�قع�ف عل� �ق ال�ق
�ورة عادة:  ون �بهم �بالصز اص ال �يل�ق�ق حز أسش

 د�يمو�زة، 
ز

 م�
ز

�قمع الع�ب�ا�ز�ي�ي� �اد محب أ�ز
اص  حز �قات ال�بدوي، أسش  ال�ش

ز
 م�

ز
مم�شل�ي�

 أصول 
ز

اص م� حز �ز��يا، أسش  حب
ز

�ي�هم. طالب م�قحول�ي� وء وعز الع�يادة عملوا اكئم�زاء مك�ق�بة واك�زوا أ�ش�يو�ب�ية، طال�ب�ي لحب
 

ز
وسطاء �ب�ي�

ور  مهور الحصز حب
ان  �بالمه�حب

 الك�قب 
ز

و�ب�ي�
موعات   محب

ز
م�

�ي  ة �ز �قل�ز محز
�قمع  المحب

 . االإس�ا�ئ�يل�ي

 مساق "حجر األساس" 

  حلقة دراسية 
الثقافية    التعددية  بموضوع 

�زا  �ز ، اس�قصز
ز

�يمت لك أس�بوع�ي� اءات، ال�ق�ي أ�ق �باإطار الل�ق
�ية ال�بحث   لم�زهحب

ز
ارك�ي� ف الم�ش اش َك�شَ ز ل�ز�ق

�باح�ش�ي�
ة  �يمت الحل�ق ال. أ�ق �ي المحب صصات �ز ا�ئ�يل م�قعدد ال�قحز �ي�ور م�يحز ، �ب�و�ز اكد�يم�ي للم�ك�ز اد المد�ي� االئ �باإرسش

كد�ي�ئ�يل.  ك��ي�ز�ي وال��يدة ل�ي�ئا سش
 الك�قاب 

ز
موعة م� �زا محب �ز اءات اس�قصز الل الل�ق  حز

ز
ارك�ي�  دعوا الم�ش

ز
 الذ�ي�

ز
 والعالم�ي�ي�

ز
المحل�ي�ي�

ز �ب�ي�زهم 
د�ية. م� دوات �ز�ق �ي �ب�ئ ا�ز اف ال�قعدد ال�ش�ق الس�قك�ش

ان  و�زا �ز �ي�ور سش �ي�، �ب�و�ز �ي� �ب�ش د. �يو�ز�ي م�زدل، د. �ب�ش
دعون  �ي�ور حب ل� و�ب�و�ز طو�ز �يال سش �ي�ور حب �ب�اغ، �ب�و�ز

�ي�.  س�ز

دم لطالب العلوم الط�ب�يع�ية  �باإطار الم�اق الم�ق
�ي  �ية �ز ا�ز �يع ال�قعدد�ية ال�ش�ق ة �قعامل�زا مع مواصز �ش الل �قحل�يل وم�زا�ق  حز

ز
�قمع االإس�ا�ئ�يل�ي م� المحب

 حاالت مع�ي�زة.
ادمة  �ي ال��زة ال�ق ال �ب�اك. �ز أدارت الم�اق م�يحز

�ي  ا�ز � االئساس" اإصز ام �بالم�ك�ز م�اق "ححب س�ي�ق
ة الع��ب�ية.    �يق دعدل�ي �باللعز اد د. �قو�ز �باإرسش

 محاضرات بموضوع الكفاءة 
الطبية   المهن  الثقافية في 
 الم�ك�ز 

ز
ذ ماك�زها �بم�بادرة ع� حز �بدأت �ق�ئ

�ي  ات �ز ا�ز ز ال�ش�ق
�اكة مع م�ك�ز الحوار �ب�ي� و�بال�ش

دس.   ال�ق
�ة  الل ال��زة محاصز طار حز ام الم�ك�ز �بهذا االإ أ�ق
�يل. كما  عز �ي لك�ية العالج �بواسطة ال�ق�ش أول� �ز
ات  �ات وحل�ق ادمة محاصز ام ال��زة ال�ق �ي لك�يات طب االئس�زان س�ق�ق �ية �ز ا�ز دراس�ية اإصز
ة ال� ذلك، و�باإطار ال�قعاون  ا�ز والص�يدلة. اإصز

�بل�ي مع لك�ية ال��ياسات العامة، �يد�ي�  الم��ق�ق
وع أهم�ية ال�ق�زّوع  �م أاكد�يم�ي �بموصز الم�ك�ز �ق

دمات العامة.  �يل والحز عز �ي ال�ق�ش �ز
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ط  ، ال�زاسش �ي ل: االئد�يان �ب�يت مدراش; �ز�ي�زا هال�ي�ز ل� أس�ف أعل� اإ
�ز�ان )�قصو�ي�: مص�ارة(;  اركة المك�ق�بة االإ �ز��يا الم�ش  حب

ز
الم�قحول�ي�

  . ا�ئ�يل ك��ي�ز�ي �ي�ور م�يحز , �ب�و�ز اكد�يم�ي المد�ي� االئ ة
مي

دي
كا

ت  أ
قا

سا
م

http://hebarb.csmd.huji.ac.il/event/%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9


يعمل مركز أبحاث التعددية الثقافية والتنّوع 
بالشراكة مع كلية التربية على إقامة مجموعة 

بحث من المربين بموضوع التربية المشتركة 
ثنائية اللغة بإسرائيل. ستبدأ المجموعة 

نشاطها السنة القادمة. 

دعم المركز بالسنة الدراسية 2016-2015 ثالث طالبات 
دكتوراه تعنى ابحاثهن بموضوع التعددية الثقافية.

 الحاصالت على المنح هذه السنة: 

د �ق�زاول . 1 �قماع�ي و�ق  لك�ية العمل االحب
ز

�r م� �ق و�ز�ي أسش ل�ية ا�ز�ق�يحب ل�يات – حالة االئ�ق وع العطاء لدى االئ�ق �بح�شها موصز
�ي اإس�ا�ئ�يل. الع��ب�ية �ز

د �ق�زاول . 2 �قماع�ي و�ق  لك�ية العمل االحب
ز

ادلة م�  محب
ز

�ي ح�ز�ي� ولة الم�بك�ة �ز �يل الط�ز ال �بحب �بح�شها االئط� ال�يوم�ية لالئط�ز
اه. اه�يم ال��ز �زدري وم�ز ، حب ، �ب��ياق د�ي�ز�ي �قمع الع��ب�ي المحب

ال . 3 د �ق�ك�ز �بح�شها �باع�ق�ق �ام و�ق  معهد علم االإحب
ز

�ز� م� �ب�يال كو�ز
دس. �ق ال�ق �ي سش ال وم�زال�ية العدالة �ز االئط�ز

ال  ال االئط�ز م اع�ق�ق اع حاد �بححب �بهذا ال��ياق، �ب�ز هذه ال��زة ار�ق�ز
م�زا �بال�قعاون مع �ب�يال طاولة م��قد�ي�ة  دس ولذلك أ�ق �ق ال�ق �ي سش �ز
اء  اركة أعصز دس، �بم�ش �ق ال�ق �ي سش ال �ز ال االئط�ز وع اع�ق�ق حول موصز

اع العام،   الد�ز
ز

 ع�
ز

امعة، مم�شل�ي� �ي الحب  اله�ي�ئة ال�قدر�ي��ية �ز
ز

م�
  . �قمع المد�ز�ي �طة، ال�بلد�ية وم�زظمات المحب ال�ش

WWWWWW

 موقع
اللغة  ثنائي 

 )عبري-عربي(

موقعباللغة 
اإلنجليزية

صفحة 
فيسبوك

  مركز أبحاث التعددية الثقافية والتنوع في 
 وسائل االعالم الرقمية 
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