السنوي
التقرير
ّ

املحتويات:

"كل إناء يضيق بما جعل فيه ّ
ّ
إل وعاء العلم فإ ّنه ي ّتسع"
علي بن أبي طالب
ّ
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كلمة افتتاح ّية
املقدمة
ّ
مقتطفات من اإلنجاز
البيئي
مركز العدل
ّ
الصح ّية
مركز الحقوق
ّ
ركاز معهد البحوث االجتماع ّية
التطبيق ّية
معهد البحوث التطبيق ّية
ّ
املوظفين
الهيئة اإلدار ّية وطاقم
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الرؤيا والرسالة

كلمة اإلدارة

تأسســـت جمع ّية الجليـــل ،الجمع ّيـــة القطر ّية
ّ
العرب ّيـــة للبحـــوث والخدمـــات الصح ّيـــة ،يف
العـــام  ،1981ىلع يـــد أربعـــة مـــن الطالئع ّيين
يف العمـــل األهلـــي وهـــم :د .حاتـــم كناعنة،
د.شـــكري عطاهلل ،د .أنور عـــوض ،ود .رونا ّ
مكاي.
و ُتعتبـــر جمع ّيـــة الجليـــل مـــن أ ّول الجمع ّيات
العرب ّية األهل ّية يف إســـرائيل .و ُتعرف كجمع ّية
غيـــر حكوم ّيـــة وغيـــر حزب ّية تســـعى لتطوير
العربـــي يف املجـــاالت
وتنميـــة املجتمـــع
ّ
الصح ّية والبيئ ّيـــة والعلم ّيـــة والتنمو ّية .تعمل
الجمع ّيـــة ببرامـــج تدعـــم التحـــ ّرك واملبادرة
مـــن القاعـــدة إلـــى األىلع من خـــال تقوية
املجتمعـــي
املحلـــي وال ّتنظيـــم
العمـــل
ّ
ّ
العربـــي.
املجتمـــع
يف
املبـــادرات
وتحفيـــز
ّ
تعمل الجمع ّيـــة من خالل إســـتراتيجيات عمل
وبرامـــج تنمو ّية ثابتـــة وطويلة األمـــد تحمي
االجتماعي
حقوق اإلنســـان وتدعمه يف املجال
ّ
والصحي ىلع أســـاس ضمان
والبيئي
واالقتصادي
ّ
ّ
ّ
حقـــه يف الحياة اآلمنة واملســـتق ّرةّ ،
ّ
وحقه يف
ّ
وحقه
والجماعي،
الفـــردي
تطوير ُهو ّيته وكيانه
ّ
ّ
باملساواة واملشـــاركة التفاعل ّية والعيش الكريم
ّ
مهمتها يف تقوية
وتتركـــز
اآلمن واملســـتدام.
ّ
الفلســـطيني يف إســـرائيل من خالل
املجتمع
ّ
والعلمي
ـــي
البيئي
التوعية والتثقيـــف
ّ
ّ
والصح ّ
ّ
العلمي واملبادرات
والبحـــوث املهن ّية واالبتـــكار
ّ
واملرافعـــة والعدالـــة البيئ ّية لـــكل املواطنين.

بغبطة وسعادة فائقة نضع بين أيديكم جز ًءا يسي ًرا من
فعال ّيات وإنجازات جمع ّية الجليل بمراكزها املختلفة .وهي
املهني املتقن الذي يهدف إلى
فعال ّيات حافلة بالعمل
ّ
الهامة
العربي يف البالد .ومن اإلنجازات
تطوير مجتمعنا
ّ
ّ
ّ
التي نشير إليها ،استمرارنا يف العمل ىلع تطوير خطة
العربي بالتعاون مع وزارة
للصحة يف املجتمع
شمول ّية
ّ
ّ
ّ
تم االنتهاء من
ّ
الصحة وخبرائها من شتى مشاربهم .إذ ّ
شمولي للمجتمع
صحي
تشكيل هيكل متكامل لبرنامج
ّ
ّ
وسيتم عرضه ىلع الحكومة يف سنة  2018ل ُيبدأ
العربي
ّ
ّ
العمل به يف سنة  2019مع إقرار امليزان ّية الجديدة .ومع
شعورنا بالفخر بهذا اإلنجاز ّإل أ ّنه من الواجب اإلشارة إلى
أن هذا البرنامج لن يل ّبي ّ
ّ
كل االحتياجات املطلوبة ،بل هو
ّ
محطة ىلع الطريق نحو تحقيق املساواة يف الخدمات
الصح ّية ،ويف منال ّية الخدمات بين
الصح ّية والحقوق
ّ
ّ
جميع املواطنين .لقد كانت انطالقتنا يف هذا البرنامج
الصحة من خالل إصدارات ركاز
ي الشامل مع وزارة
ّ
ّ
الصح ّ
– مركز البحوث واملسوحات االجتماع ّية يف جمع ّية
البيئي  2015والذي
ي
وخاصة نتائج البحث
الجليل،
ّ
ّ
الصح ّ
ّ
ي كبير لدى أفراد املجتمع،
كشف عن وجود تدهور ّ
صح ّ
العربي
ناهيك عن وجود بون شاسع بين املجتمع
ّ
واليهودي .وهذه إشارة إلى التكامل ّية التي تم ّيز جمع ّية
ّ
تؤدي املسوحات االجتماع ّية االقتصاد ّية
الجليل ،حيث ّ
أساسيا يف جمع املعلومات االجتماع ّية ،االقتصاد ّية
دوًرا
ًّ
والديمغراف ّية وتحليليها وعرض االحتياجات والقضايا
ثم تقوم املراكز املهن ّية
املختلفة املنبثقة عنها ،ومن ّ
البيئي ومركز
املختلفة داخل الجمع ّية مثل مركز العدل
ّ
الصح ّية وإدارة الجمع ّية ببناء مشاريع وبرامج
الحقوق
ّ
عمل مختلفة ملعالجة القضايا أو لفت نظر القيادات

بكر عواودة
العام لجمع ّية الجليل
املدير
ّ
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السياس ّية والسلطات املح ّل ّية وأصحاب الشأن إليها.
ً
عمل دؤو ًبا إذ عملت جميع املراكز
وشهدت سنة 2017
ّ
بجهد كبير ّ
تام ،حيث
ونفذت الخطة السنو ّية بنجاح ّ
االجتماعي الخامس وقام
االقتصادي
أنهى ركاز املسح
ّ
ّ
الصح ّية بتوسيع برامجه من خالل املنتدى
مركز الحقوق
ّ
الصحة يف الشمال .ونشير ً
أيضا إلى حملة مركز
لتطوير
ّ
ّ
مدته دقيقتان يلخص
العدل
خاصا ّ
ّ
البيئي الذي أنتج ً
فيلما ًّ
قضايا املعيشة واملسكن التي يعاني منها مجتمعنا ،وقد
رواجا واستحسا ًنا يف نقل قضايانا وتبسيطها.
القى الفيلم ً
ويف الجوانب العلم ّية البيوتكنولوج ّية التي تقودها جمع ّية
الجليل ،فقد استطاعت الجمع ّية خالل سنة  2017استقطاب
باحثين جدد إلى مركز األبحاث التطبيق ّية ،إضاقة إلى ّ
طلب
ّ
وطلب ماجستير .واستطاعت استثمار ما يقارب
دكتوراة
معدات وأجهزة حديثة يف مركز األبحاث،
املليون شاقل يف ّ
تم شراء أجهزة بحث ّية للمختبرات وتجهيزات مختلفة
حيث ّ
املتقدمة.
لرفع جاهز ّية املركز إلجراء األبحاث العلم ّية
ّ
ويشار إلى ّ
ماد ّي
أن سنة  2017كانت سنة استقرار ّ
يف الجمع ّية إذ بلغت ميزان ّية الجمع ّية أكثر من 2
تم صرفها ىلع تطوير مراكز الجمع ّية.
مليون دوالر ّ
يف عملنا خالل سنة  2017بلورنا أفكاًرا جديدة حول
طموحنا يف تطوير جمع ّية الجليل لتكون نواة أل ّول
جامعة عرب ّية يف البالد .هذا حلم يراودنا وليس من
املحال تحقيقه ،فقد عزمنا ىلع أن نخطو خطواتنا
األولى يف هذا اال ّتجاه خالل السنوات القادمة.
نتقدم بالشكر والتقدير لعائلة جمع ّية الجليل
يف الختام،
ّ
ّ
وموظفين ىلع تفانيهم وإخالصهم يف العمل،
من إدارة
ّ
نتقدم بالشكر الجزيل لكل املانحين واملتب ّرعين.
كما
ّ
باحترام:

د .جمال دقدوقي
رئيس الهيئة اإلدار ّية لجمع ّية الجليل
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مقتطفات من اإلنجاز

البيئي
مركز العدل
ّ

املباشرة يف الخطة
الصحية الشمولية
للمجتمع العربي
بالتعاون مع وزارة الصحة

تنفيذ الخطة
اإلستراتيجية
الخماسية لتطوير
مركز األبحاث

البدء يف تنفيذ مشروع
توعوي ضخم بالشراكة مع
ّ
ّ
ي بير املكسور
ل
مح
مجلس
ّ
حول إدارة النفايات الصلبة
العام
والح ّيز
ّ

 500طالب وطالبة
يف يوم العلوم
يف جمع ّية
الجليل
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حصول جمع ّية
الجليل ىلع جائزة
التم ّيز بالعمل

ـي ىلع أ ّنــه حـ ّ
ـق مــن حقــوق اإلنســان األساسـ ّية التــي يجــب أن
ـي إلــى األمــن البيئـ ّ
ينظــر مركــز العــدل البيئـ ّ
ي.
وصح
ـتدام
ـ
مس
محيط
يف
ـم
ـ
الكري
ـش
ـ
العي
لهم
ـح
ـ
يتي
ـا
ـ
مم
ـاواة
ـ
املس
ـدم
ـ
ق
ىلع
ـن
تتوافــر لجميــع املواطنيـ
ّ ّ
ّ
مــن هنــا يعمــل املركــز ىلع دفــع وتعزيــز القيــم واألنمــاط الســلوك ّية البيئ ّيــة لــدى الجمهــور،
الفلســطيني يف البــاد.
وإلــى تعميــق الوعــي واملناصــرة إلحقــاق الحقــوق البيئ ّيــة للمجتمــع
ّ
ـم تنفيــذه
ـي التوعـ ّ
ـي خــال العــام  2017يف املشــروع امليدانـ ّ
اســتم ّر مركــز العــدل البيئـ ّ
ـوي الضخــم الــذي تـ ّ
ـم مجموعــات جديدة.يهــدف هــذا املشــروع
ـ
لتض
ـور
ـ
املكس
ـر
ـ
بي
يف
ـة
ـ
ي
املناطق
ـة
بالتعــاون مــع وحــدة البيئـ
ّ
ّ
إلــى رفــع الوعــي وتذويــت مبــادئ االســتدامة ّ
ـام ىلع وجه
بكل مــا يتع ّلق بــإدارة النفايــات الصلبــة والح ّيز العـ ّ
الخصوص.وتحيــط هــذا البرنامج املتكامل شــرائح مجتمع ّية مختلفة يف بير املكســور من ضمنها :مجموعات
ـاب ،فتيات ،حاضناتّ ،
نســائ ّية ،مسـ ّنين ،طـ ّ
ي،حاضنات ومصالح تجار ّيــة .رافقت هذا
موظفــي املجلــس املح ّل ّ
املشــروع تقاريــر إعالم ّيــة حــول موضــوع النفايــات والعــادات الســلب ّية امل ّتبعــة للتخ ّلــص منهــا مثــل حرقهــا.

مشاركة الباحثين والعلماء
املح ّل ّيين واألوروب ّيين
عاملي
علمي
ضمن مؤتمر
ّ
ّ
تقوده جمع ّية الجليل حول
تح ّوالت النتروجين

تنظيم أكبر مؤتمر
علمي يف املجتمع
ّ
أهم
واستعراض
العربي
ّ
ّ
األبحاث الطالئع ّية يف
الجمع ّية

 500طالب
وطالبة يف
يوم العلوم يف
جمع ّية الجليل
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ّ
الطلب -املدرسة االبتدائ ّية ج يف بير
مجموعة
املكسور تقود برنامج إدارة النفايات البالستيك ّية
ّ
طــاب املدرســة االبتدائ ّيــة ج بــإدارة األســتاذ
لتضــم
ا ّتســعت دائــرة العمــل خــال العــام 2017
ّ
عاطــف غديــر .ســعى البرنامــج إلــى تعريــف الطــاب ىلع مشــكلة النفايــات البالســتيك ّية والحلــول
ّ
الطــاب خــال البرنامــج،
للحــد منهــا (تقليــل االســتعمال ،إعــادة االســتعمال وإعــادة التدويــر) .وقــام
ّ
مختصــة ،بإعــادة اســتعمال منتجــات بالســتيك ّية لصنــع أعمــال ف ّن ّيــة.
فنــون
مرشــدة
بمرافقــة
ّ

مجموعة الحاضنات
املهم التربيةالبيئ ّية يف مرحلةالحضانة؟
ملاذامن
ّ
لتضــم ً
أيضــا الحاضنــات يف
التوعــوي خــال العــام 2017
ا ّتســعت دائــرة البرنامــج
ّ
ّ
بيــر املكســور .هــدف البرنامــج إلــى تدعيــم الحاضنــات وتعزيــز قدراتهــم يف إدارة
حضانــات مســتدامة وتطــ ّرق إلــى املواضيــع التاليــة :تذويــت مفهــوم التغذيــة
الصح ّيــة لــدى األطفــال ،التوفيــر يف الطاقــة وتقليــل النفايــات يف الحضانــة.
ّ

ّ
موظفو مجلس محّلي بير املكسور:
خلق قيادة بيئ ّية محّل ّية
ـم العمــل بشــكل ّ
مكثــف أيضــا خــال هــذا العــام،
تـ ّ
ّ
ّ
مــع موظفــي مجلــس محلــي بيــر املكســور بهــدف
تعزيــز قدراتهــم يف مواضيــع االســتدامة املختلفــة
عامــة ويف موضــوع إدارة النفايــات الصلبــة ىلع
ّ
ّ
وجــه الخصــوص .وقــد اشــترك نحــو  35موظ ًفــا يف
امتــد ىلع مــدار يوميــن كامليــن.
برنامــج تدريــب
ّ
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القصة_كاملة!
ّ

حملة العدالة البيئ ّية
البيئــي يف أواخــر عــام 2017
أطلــق مركــز العــدل
ّ
حملــة العدالــة البيئ ّيــة والتــي هدفــت إلــى التعريــف
بمفهــوم العدالــة البيئ ّيــة ونشــر التوعيــة حــول
يخــص الفلســطين ّيين
البيئــي فيمــا
قضايــا العــدل
ّ
ّ
يف إســرائيل .ارتكــزت الحملــة ىلع فيديــو صــور
متح ّركــة مــن إنتــاج جمع ّيــة الجليــل والــذي يشــرح
مفهــوم العدالــة البيئ ّيــة بشــكل مبســط مــن
خــال اســتعراض قضايــا عدالــة بيئ ّيــة مرتبطــة
بالفلســطين ّيين والــذي رافقتــه منشــورات متعاقبــة
االجتماعــي "الفيســبوك"
يف شــبكة التواصــل
ّ
الكســارات،
حــول جملــة مــن القضايــا منهــا:
ّ
األرض واملســكن .ومــن الجديــر بالذكــر ّ
أن هــذه
الحالــي .2018
الحملــة مســتم ّرة أيضــا خــال عامنــا
ّ
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"#وين_نروح!" أين املفّر؟
بلــغ عــدد الفلســطين ّيين يف إســرائيل مــا يقــارب 1,421,500
نســمة يف منتصــف عــام  ،2016وهــم يســكنون يف 139
ـم أ ّيــة بلــدة عرب ّية
بلــدة عرب ّيــة مــع اإلشــارة إلــى أ ّنــه لــم ُتقـ ْ
تجمعــات بدو ّيــة يف
جديــدة منــذ عــام ( 1948باســتثناء ّ 7
الجنــوب "لتوطيــن" البــدو مــن القــرى غيــر املعتــرف بهــا).
ح ّتــى عــام  1980لــم يحصــل توســيع ُيذكــر ملناطــق نفــوذ
معظــم البلــدات العرب ّيــة ،بعدهــا جــرى توســيع بســيط
ـدا عــن تلبيــة االحتياجــات
ىلع مــدار ســنوات طويلــة بعيـ ً
الضرور ّيــة (اليــوم مجمــل مناطــق النفــوذ للبلــدات العرب ّيــة
يتعــدى  3%مــن مســاحة الدولــة) .هــذا وال تــزال 3.4%
ال
ّ
ّ
هيكلــي
مخطــط
مــن الســلطات املح ّل ّيــة العرب ّيــة دون
ّ
أمــا تلــك املصــادق عليهــا فمعظمهــا
َ
مصــادق عليــهّ ،
ّ
التطــور
ال تفــي بالحاجــات الســكان ّية وال يف حاجــات
ّ
ً
ّ
فــإن  40%مــن الخرائــط
فضــا عــن ذلــك،
املســتقبل ّية.
الهيكل ّيــة املحتلنــة ال تســمح بإصــدار رخــص بنــاء وتســتلزم
إجــراءات تخطيط ّيــة إضاف ّيــة لــم تدخــل ح ّيــز التنفيــذ بعــد.
ليــس هــذا فحســب ،فقــد قامــت الســلطات اإلســرائيل ّية
باقتطــاع مســاحات واســعة مــن البلــدات العرب ّيــة إذ خســر
 55.2%مــن الســلطات العرب ّيــة مناطـ َ
ـق كاملــة مــن أراضيهــا
بفعــل املصــادرة ،واســ ُتغ ّلت هــذه املســاحات الشاســعة
تجمعــات سـ ّ
ـكان ّية يهود ّية الســتيعاب
ألغــراض مثــل :إقامــة ّ
الهجــرة والقادميــن الجــدد ،تهويــد األرض والســيطرة
عليهــا ،بنــاء مواقــع عســكر ّية ،تحريــش وإقامــة محم ّيــات
طبيع ّيــة وغيرهــا مــن األهــداف املعلنــة وغيــر املعلنــة.
ٌ
إســقاطات ىلع قض ّيــة املســكن.
ملشــاكل التخطيــط
تتوافــر لــدى  30.3%مــن الســلطات املح ّل ّيــة العرب ّيــة مناطق
وقســائم جديــدة لــأزواج الشــا ّبة ولك ّنهــا غيــر كافيــة .ولــدى

 39.4%مــن الســلطات املح ّل ّيــة العرب ّيــة قســائم لــأزواج
ّ
أمــا الحتياجــات
ولكــن أســعارها باهظــة
الشــا ّبة
ًّ
جــداّ .
املســتقبل فيتب ّيــن ّ
أن  62.6%مــن األســر الفلســطين ّية يف
ّ
األقــل خــال
البــاد تحتــاج لوحــدة ســكن ّية واحــدة ىلع
الســنوات العشــر القادمــة ،يف حيــن ّ
أن أكثــر مــن نصفهــا
( )56.4%غيــر قــادر ىلع بنــاء ح ّتــى وحــدة ســكن ّية واحــدة.
ّ
ّ
املخططــات اإلســتراتيج ّية ،يشــرع
ظــل غيــاب
يف
الخاصــة
املواطنــون العــرب بالبنــاء وفــق احتياجاتهــم
ّ
ّ
ً
أصــا .لــدى  63%مــن
مخطــط إذا ُوجــد
بــأي
دون االلتــزام
ّ
ّ
ّ
الســلطات املحل ّيــة العرب ّيــة يوجــد حتــى  100بيــت دون
ترخيــص ولــدى  7.4%مــن الســلطات املح ّل ّيــة العرب ّيــة
يوجــد مــا يزيــد عــن  1,400بيــت دون ترخيــص .هــذا
وتوجــد لــدى  75%مــن الســلطات املح ّل ّيــة العربيــة ح ّتــى
 100بنايــة ســكن ّية خــارج الخارطــة الهيكل ّيــة ولــدى 7.1%
مــن الســلطات املح ّل ّيــة العرب ّيــة يوجــد مــا يزيــد عــن
ّ
مســطح الخارطــة الهيكل ّيــة.
 1,000بنايــة ســكن ّية خــارج
بــدل أن تســعى الســلطات اإلســرائيل ّية بدورهــا إلــى
إيجــاد حلــول ،فهــي تقــوم بالتضييــق أكثــر فأكثــر مــن
خــال عمل ّيــات هــدم البيــوت (إذ أصبحــت أســهل ىلع
ضــوء مــا ُيعــرف بقانــون كمنيتــس) حيــث أ ّنــه لــدى
 84.3%مــن الســلطات املح ّل ّيــة العرب ّيــة هنالــك مــا
مهــد ًدا بالهــدم داخــل نطــاق حدودهــم،
يقــارب  50بي ًتــا
ّ
ولــدى  5.9%مــن الســلطات املح ّل ّيــة العرب ّيــة هنالــك مــا
مهــدد بالهــدم ،ولــدى  5.9%يوجــد
بيــن  50و  100بيــت
ّ
مهــدد بالهــدم .ناهيــك عــن تغريــم
أكثــر مــن  200بيــت
ّ
املواطنيــن بغرامــات مال ّيــة عاليــة (يف الخمــس ســنوات
تــم تغريــم املواطنيــن العــرب بســبب مخالفــات
األخيــرة ّ
إجمالــي يصــل إلــى  70مليــون شــاقل).
بنــاء بمبلــغ
ّ
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الكســارات يف العالــم أجمــع هــي "شــ ّر ال
ّ
ّ
بــد منــه"؛ تحتــاج املجتمعــات كافــة إلــى
ّ
املــواد الخــام إلعمــار محيطهــا وتقــوم
ّ
املــواد مــن باطــن األرض ومــن
باســتخراج هــذه
ّ
الجبال.الكســارات يف هــذه البــاد
ســفوح
ّ
هــي "شــ ّرمب ّيت"! إليكــم بعــض مــن وجوهــه:
الكســارات
 54%مــن القاطنيــن ىلع مقربــة مــن ّ
تتعــدى نســبتهم
يف البــاد هــم عــرب بينمــا ال
ّ
مــن مجمــل السـ ّ
ـكان  .18%كمــا وأ ّنــه ك ّلمــا اقتربنــا
الكســارة ،أينمــا كانــت ،تــزداد نســبة
مــن مركــز ّ
العــرب القاطنيــن يف تخومها 60% .مــن القاطنين
بالكســارات
يف الخمــس حلقــات األولــى املحيطــة
ّ
ّ
(حتــى ُبعــد  2,500متــر) هــم عرب .ويأتــي مخطط
الكســارات( تامــا 14ب) ليكـ ّرس هــذا الواقــع
توســيع ّ
ىلع األرض ال بــل ليزيــده ســو ًءا حيــث يقضــي
الكســارات قــرب أكثــر مــن  11بلــدة عرب ّيــة.
بتوســيع ّ
ً
باهظــا نتيجــة
صح ًّيــا
يدفــع العــرب ثم ًنــا ّ
يتبــدى
الكســارات ىلع مقربــة منهــم،
وجــود
ّ
ّ
خاصــة يف انتشــار األمــراض املتع ّلقــة
األمــر
ّ
ّ
التنفــس بينهــم .بالرغــم مــن وجــود
بجهــاز
صحــة
منظومــة قانون ّيــة
ّ
متقدمــة لحمايــة ّ
ّ
الكســارات إل ّ
أن الجهــات
الجمهــور جــ ّراء عمــل ّ
املســؤولة تتقاعــس يف تطبيــق هــذه القوانيــن.
يتحمــل العرب القســط األكبر مــن العبء
يف حيــن
ّ

الصح ّية
مركز الحقوق
ّ

الكسارات -النضال مستمّر!
نضال
ّ

ـي ّإل ّ
الكســارات الّــذي يأتــي يف
ـي
أن املــردود املـ ّ
ـاد ّي مــن عمــل ّ
ّ
والصحـ ّ
البيئـ ّ
ّ
شــكل ضريبــة األرنونا يذهب إلــى خزينة الســلطات املحل ّية اليهود ّيــة القريبة.
تظهــر عالمــات اســتفهام أخرىتــدور ً
أيضــا حــول جانــب آخــر مــن القض ّيــة
الكســارات" .فمنظومــة القوانيــن التــي تتنــاول موضــوع ترميــم
وهــو "ترميــم ّ
جــداّ ،
مؤسســات
الكســارات يف
ألن ســيرورة ترميــم
الكســارات مبهمــة
ًّ
ّ
ّ
ّ
التنظيــم والبنــاء ّ
ـدا ،فالصنــدوق املســؤول عــن ترميــم الكســارات
معقــدة جـ ّ
يف البــاد ال يأخــذ زمــام املبــادرة يف البلــدات العرب ّيــة( .األغلب ّيــة الســاحقة
مــن الســلطات املح ّل ّيــة العرب ّيــة لــم يســبق لهــا أن تعاملــت معصنــدوق
الكســارات–بناء ىلع اســتطالع أجرتــه جمع ّيــة الجليــل) .بــل إ ّنــه يف
ترميــم ّ
الكســارات يف البلــدات العرب ّيــة،
بعــض األحيانيضــع العراقيــل أمــام ترميــم ّ
الكســارات بموافقــة مكتوبــة مــن
إذيأتــي هــذا الصنــدوق ليشــترط ترميــم ّ
ممــا يجعــل
مــة
املرم
ــارة
الكس
الســلطة املح ّل ّيــة ىلع القيــام بصيانــة
ّ
ّ
ّ
همــة شــبه مســتحيلة.
ترميــم ّ
كســارة يف نطــاق ســلطة عرب ّيــة "ضعيفــة" َم ّ

مؤسسات تعليم ّية
محاضرات يف
ّ
خــال العــام  2017قــام طاقــم املركــز بتقديــم محاضــرات حــول العدالــة البيئ ّيــة يف
مؤسســات تعليم ّيــة مختلفــة منهــا مــدارس عرب ّيةكشــعب وكفرك ّنــا وك ّل ّيــات ومعاهــد عليــا
ّ
ـدد املجاالت يف هرتســل ّيا.
ـي يف ك ّل ّيــة الكرمــل يف حيفــا ويف املركــز متعـ ّ
كاملركــز األكاديمـ ّ

12

ّ
ّ
حــق أســاس ضمنتــه القوانيــن واملواثيــق
الصحــة هــو
الحــق يف
ّ
ّ
الحــق تختلــف مــن منطقــة إلــى أخــرى
الدول ّيــةّ ،إل أ ّنمنال ّيــة هــذا
ّ
وتتأثــر بمــدى ال ُبعــد عــن املركــز ،مســتوى الوعــي ،املســتوى
ـي إضافــة لالنتمــاءات .تعمــل جمع ّيــة الجليــل،
ـادي ـ االجتماعـ ّ
االقتصـ ّ
مــن خــال فعال ّياتهــا وشــراكاتها املختلفــة ،ىلع متابعــة ومقارنــة
املقدمــة للمواطنيــن العــرب ومتابعــة
الصحيــة
مســتوى الخدمــات
ّ
ّ
الفجــوات القائمــة بيــن املركــز واألطــراف وبيــن املجتمعيــن،
واليهــودي .هذاإلــى جانــب عملهــا طويــل األمــد يف
العربــي
ّ
ّ
متنوعــة.
ـي ،مــن خــال مشــاريع عين ّيــة
التوعيــة والتثقيــف
ّ
الصحـ ّ
ّ

ّ
العربي
صحة املجتمع
الخطة الشمول ّية لتطوير ّ
ّ
الصحــة لوضــع
جمع ّيــة الجليــل تشــارك يف اللجنــة املنبثقــة عــن وزارة
ّ
ّ
العربــي ،ومــن الجديــر ذكــره أنّ
الصحــة يف املجتمــع
خطــة شــاملة لتطويــر
ّ
ّ
اللجنــة أقيمــت بعــد مطالبــات وتقاريــر مــن جمع ّيــة الجليل.وخــال ســنة
 2017اســتم ّر العمــل لتطويــر ّ
خطــة شاملةســتعرض ابتــداء مــن ميزان ّيــة.2019
ّ
ً
الحقــا خــال مؤتمــر القــدرات البشــر ّية يف الطيبــة.
الخطــة
وتمعــرض هــذه
ّ
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العاملي للعام 2017
الصحة
يوم
ّ
ّ
نتحدث عن االكتئاب
دعونا
ّ
العنصري
ـطيني يف إســرائيل كأقل ّيــة أصالن ّية تحتوطــأة العديد من أنــواع التمييز
يعيــش املجتمــع الفلسـ
ّ
ّ
ـادي الصعــب مقارنــة باألكثر ّية .أكثر من نصف العائالت الفلســطينية يقبــع دون ّ
خط الفقر
والواقــع االقتصـ ّ
االقتصادي وبيــن اإلجهاد واالكتئاب والقلق.
بواقــع  .53.3%حيــث ُتظهر األبحاث عالقة عكسـ ّية بين الواقع
ّ
الصحة النفسـ ّية يف إســرائيل بـ ّ
ـأن املواطنين الفلســطين ّيينأكثر عرضةلحاالت
و ُتظهــر األبحاث يف مجال
ّ
ّ
ّ
اإلجهــاد واالكتئــاب والقلــق مــن الســكان اليهــود بواقع11.2%مقارنــة ب  8.6%بيــن الســكان اليهــود.
الصح ّيــة مــن األســباب الرئيســ ّيةالتي ّ
ّ
صحــة
املنظمــة
يعتبــر االكتئــاب وفــق تقديــرات
تؤثــر ىلع ّ
ّ
واملؤديــة إلــى العجــز يف جميــع أنحاءالعالــم .فقــد بلــغ عــدد األفــراد الّذيــن عانــوا مــن
اإلنســان
ّ
النفســي،
حــاالت االكتئــاب يف العالــم للعــام  2015أكثــر مــن  300مليــون شــخص .تزام ًنــا مــع الوضــع
ّ
وصلــت نســبة األفــراد الّذيــن يعانــون مــن أحــد األمــراض املزمنــة إلــى  16.2%بواقــع  15.3%مــن الذكــور
و  17.1%مــن اإلنــاث .أضــف إلــى ذلــك الصعوبــات واإلعاقــات املختلفــة التــي ّ
ـادي
تتأثــر باملســتوى االقتصـ ّ
ـي .كمــا ّ
أن للســمنة والتغذيــة والتدخيــن تأثي ـ ًرا كبي ـ ًرا ىلع الحالــة النفس ـ ّية.
لألفــراد وبالتالــي النفسـ ّ

ّ
الصحة لسنة  2018 - 2017تتجاهل
خطة وزارة
ّ
العربي!
الصح ّية للمجتمع
معظم القضايا
ّ
ّ
املدنــي
قدمــت جمع ّيــة الجليــل بالتعــاون مــع املنتــدى
ّ
ّ
الصحــة يف الجليــل مالحظــات ومطالبــات عين ّيــة حــول
لتطويــر ّ
ّ
الصحــة ملناطــق الشــمال.
وزارة
قبــل
مــن
املقترحــة
الخطــة
ّ
بهــدف إعــادة النظــر فيهــا والعمــل ىلع تقليــص الفجــوات
ـتنادا إلــى نتائــج البحــث
الصح ّيــة بيــن الشــمال ومركــز البــاد اسـ ً
ّ
الصح ّيــة يف املجتمــع
األخيــر لجمع ّيــة الجليــل حــول األوضــاع
ّ
العربــي .شــمل املقتــرح املواضيــع التــي لــم تتطــ ّرق إليهــا
ّ
الصح ّيــة
الــوزارة وهــي األمــراض املزمنــة ،منال ّيــة الخدمــات
ّ
وأنمــاط اســتعمالها ،التدخيــن ،الســرطان والخدمــات والتأمينــات
ـي عمو ًمــا .والتشــديد ىلع عــدم وجــود
الصح ّيــة والواقــع
ّ
ّ
الصحـ ّ
العربــي الّــذي
املجتمــع
يف
ــة
الصح
لتطويــر
شــمولي
برنامــج
ّ
ّ
ّ
يهــدف إلــى إيجــاد الحلــول املناســبة لتقليــص هــذه الفجــوات.

علي "!
"مدخنش
ّ
ّ
اســتمراًرا لجهودنــا املبذولــة يف موضــوع التدخيــن بمشــاركة
لجنــة مكافحــة التدخيــن املنبثقــة عــن مؤتمــر القــدرات
البشــر ّية الّــذي دعــت إليــه لجنــة املتابعــة يف الـــ  20مــن
ومختصيــن ورؤســاء ســلطات مح ّل ّيــة
أ ّيــار هــذا العــام ،وأط ّبــاء
ّ
باإلضافــة إلــى أصحــاب قاعــات األفــراح ،كانــت لنــا جلســة
الصح ّيــة
العربــي وأضــراره
حــول التدخيــن يف املجتمــع
ّ
ّ
وصحــة املحيطيــن بنــا .فقــد انطلقنــا
صحتنــا
ّ
الجســيمة ىلع ّ
للعمــل ىلع منعــه بدايــة يف قاعــات األفــراح ومناســباتنا
الحــد مــن
االجتماع ّيــة وتط ّرقنــا خــال الجلســة إلــى كيف ّيــة
ّ
هــذه الظاهــرة يف خطــوات عمل ّيــة مــن شــأنها اإلســهام
يف التغييــر باســتخدام ســلطة القانــون وبمســاعدة
الســلطات املح ّل ّيــة العرب ّيــة ومشــاركة ّ
كافــة قاعــات األفــراح.
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الصح ّية العليا ملتابعة
إقامة اللجنة
ّ
الصح ّية للمواطنين العرب
القضايا
ّ
ـل املعلومــات التــي ّ
يف ظـ ّ
ـرد فيالواقع
تؤكــد وجود تـ ٍّ
ــي للمواطنيــن العــرب ويف ظ ّلعــدم وجــود
ّ
الصح ّ
الصحــة للنهــوض
برامــج حقيق ّيــة مــن قبــل وزارة
ّ
ســر الفجــوات يف هــذا املجــال،
بالوضــع
ّ
الصحـ ّ
وج ْ
ـيَ ،
الصح ّية
ـج
ـ
البرام
يف
ـرب
ـ
الع
ـن
ـ
ي
ي
املهن
ـراك
ـ
إش
وعــدم
ّ
ّ
صحــة عليــا بالتعــاون
تمــت إقامــة لجنــة ّ
املختلفــةّ ،
مــع لجنــة املتابعــة العليــا تســعى لتكــون إطــاًرا
ومو ّجهــا لألطــر السياســ ّية واملجتمع ّيــة
ًّ
استشــارياَ ،
ــي وبالتعــاون مــع
الصح
املجــال
يف
ــة
والقياد ّي
ّ ّ
صحة
املؤسســات الفاعلــة ،بهــدف تحســين وتطويــر ّ
ّ
الصح ّيــة.
املواطنيــن العــرب وتحقيــق الحقــوق
ّ
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مشاركاتنا يف مؤتمرات مختلفة
مشاركاتنا يف مؤتمرات مختلفة
"صحــة املجتمــع
املشــاركة يف :مؤتمــر
ّ
العربــي ىلع محــور الزمن"الناصرة–جــزء مــن
ّ
ــي للمجتمــع
اهتماماتنــا يف الجانــب
ّ
الصح ّ
العربي.كانــت لنــا العديــد مــن املشــاركات
ّ
الفعالــة يف مؤتمــرات مختلفــة ،لتســليط
ّ
ـي
الضــوء ىلع إمكان ّيــات تطويــر الطـ ّ
ـب الوقائـ ّ
أهــم القضايــا
ــي وعــرض
والتنويــر
ّ
الصح ّ
ّ
ـي مثــل
ّ
الصح ّيــة الحارقــة يف املجتمــع العربـ ّ
التدخيــن.

مؤتمر القدرات العرب ّية
شــاركت جمع ّيــة الجليــل يف
اجتماعــات التحضيــر والتنســيق
إلطــاق هــذا املؤتمــر حيــث قــادت
ّ
الصحــة
الخــاص بموضــوع
امللــف
ّ
ّ
وتمخــال
واللجنــة
ّ
الصح ّيــة العليــا ّ
الصحــة مناقشــة مبــادرات
جلســة
ّ
صح ّيــة مختلفــة قــام بهــا مواطنون
ّ
إضافــة إلــى مناقشــة كيف ّيــة توفيــر
املنــاخ املناســب لتطويــر املبــادرات
الصح ّيــة يف مجتمعنــا.
والقيــادة
ّ
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القطري
ي
املؤتمر
ّ
ّ
الصح ّ

الصح ّية يف الجليل
مؤتمر املساواة
ّ
طبر ّيا" -ىلع هذا الواقع أن يتغ ّير!"
الصحــة األخيــرة إلــى وجــود فجــوات واســعة
تشــير معطيــات وزارة
ّ
وواضحــة بيــن الشــمال الّــذي يقطنــه يف الغالب ّيــة مواطنــون
ـكل املعاييــر ،حيــث وصــل عــدد األط ّبــاء لـ ّ
عــرب وبيــن املركــز بـ ّ
ـكل
ألــف نســمة يف الشــمال إلــى  2.2مقابــل  4.7يف املركــز و3.5
العــام ،مــع هــذا يظهــر ّ
أن الحكومــة ال تقــوم بــإدراج
املعــدل
يف
ّ
ّ
ـم خــال املؤتمــر إبــراز
هــذه الفجــوات يف ميزان ّيتهــا االقتصاد ّيــة .تـ ّ
الصحــة
ونقــاش الحلــول املطروحــة وىلع ضــرورة أن تقــوم وزارة
ّ
ـي يف الجليــل مــن خــال رصــد امليزان ّيــات
يف تغييــر الوضــع
ّ
الصحـ ّ
املالئمــة والبرامــج املختلفــة للتقليــص مــن هــذه الفجــوات.

"تحديــات
ك ّل ّيــة عيمــق يزراعيــل
ّ
ــي يف الشــمال"
الجهــاز
ّ
الصح ّ
هــذه امل ـ ّرة وكجــزء مــن اهتمامنــا
الصحــة والوقايــة
يف تطويــر
ّ
الصح ّيــة اعتمدت مشــاركتنا التركيز
ّ
ىلع عمــل صناديــق املرضــى
وطريقة تســويق صناديــق املرضى
تمــس بجــودة
الحال ّيــة والتــي
ّ
املقدمــة يف
الخدمــات الط ّب ّيــة
ّ
تصــوًرا
منــا
وقد
املجتمــع
العربــيّ .
ّ
ّ
أهم ّيــة وضــع الجهــود يف
حــول ّ
الصح ّيــة للمجتمــع
تطويــر الوقايــة
ّ
أيضــا وليــس فقــط يف تقويــة
وشــددنا ىلع
ــي.
ّ
الجهــاز الط ّب ّ
أهم ّيــة إشــراك الســلطات املح ّل ّيــة
ّ
الصحــة
العرب ّيــة وتطويــر أقســام
ّ
فيهــا باإلضافــة إلــى املجتمــع
ـي وتجنيــده لهــذه األهــداف.
املدنـ ّ
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مركز ركاز للبحوث االجتماع ّية التطبيق ّية

متخصــص
إحصائــي
ركاز هــو مركــز
ّ
ّ
بدراســة ومســح الظواهر االجتماع ّية،
الصح ّيــة والبيئ ّيــة
االقتصاد ّيــة،
ّ
ـطيني يف
الخاصــة باملجتمع الفلسـ
ّ
ّ
أهم ّيــة هــذه املســوح
ـن
ـ
تكم
ـاد.
البـ
ّ
يف كونهــا شــاملة وعميقــة،
ّ
تشــخص الواقــع وتبحــث يف
الظــروف والعوامــل املحيطــة ذات
التأثيــر ىلع الظواهــر املبحوثــة.
كمــا ّ
الخاصــة
يوفــر ركاز املعلومــات
ّ
التوســع
واملطلوبــة مــن أجــل
ّ
األكاديمــي،
والتعمــق يف البحــث
ّ
ّ
يــؤدي إلــى فهــم
األمــر الــذي
ّ
تمهيــدا لوضــع السياســات
أعمــق،
ً
وا ّتخــاذ القــرارات الالزمــة لرســم
الخطــط التنمو ّيــة املســتقبل ّية.

ّ
ااملدخنين العرب املدمنين أعربواعن ن ّيتهم ترك
ثلث
التدخين فوًرا.
أخبار ج ّيدة وسط الغمامة لكن يف املقابل وزارة
الصحة ال تتحّرك بل تتجاهل!
ّ
ّ
الصحــة وصناديــق
إن عــدم وجــود برامــج كافيــة مــن قبــل وزارة
ّ
املرضــى هــو أحــد األســباب املركز ّيــة يف ازديــاد آفــة التدخيــن
ح ّتــى بيــن صغــار السـ ّ
ـن ناهيــك عــن انتشــار النرجيلــة وعــدم وجود
قدمت جمع ّيــة الجليل
بدائــل ترفيه ّيــة لقطــاع الشــبيبة والشــبابّ .
ورقــة موقــف للجنــة رقابــة الدولــة حــول اإلهمــال الكبيــر وعــدم
تطبيــق ّ
الخطــة املقـ ّرة مــن ســنة  2011ملكافحــة التدخيــن وإهمــال

املجتمعي إلى أين...؟
العنف
ّ
الصح ّية العليا ملتابعة
إقامة اللجنة
ّ
الصح ّية للمواطنين العرب
القضايا
ّ

تفيــد معطيــات ركاز يف جمع ّية الجليل
ّ
ّ
املدخنيــن يف املجتمــع
أن نســبة
ّ
املدخنيــن
ـي هــي ضعــف نســبة
العربـ ّ
ـودي ،والتــي وصلــت
يف املجتمــع اليهـ ّ
إلــى  50.4%مــن املواطنيــن العــرب و
 59.7%مــن الرجــال العــرب يف الشــريحة
عامــا وهــي
العمر ّيــة مــا بيــن  30و ً 40
ـودي
األىلع مقارنــة مــع املجتمــع اليهـ ّ
يف نفــس الشــريحة العمر ّيــة .بينمــا
الصحــة لعــام 2016
ُتب ّيــن معطيــات وزارة
ّ
ّ
أن نســبة املدخنيــن العــرب يف البــاد
ّ
وصلــت إلــى  43.9%وهــي أقــل مــن
قدمتهــا ركاز ،إضافــة
املعطيــات التــي ّ
ّ
املدخنــات
إلــى أن نســبة النســاء
بحســب الــوزارة وركاز وصلــت إلــى 9%
18

الصح ّيــة .يف الســنة القادمــة سـ ُيصدر
ـي وأوضاعــه
ّ
املجتمــع العربـ ّ
مراقــب الدولــة تقريــر بهذا الخصــوص .مندوب الــوزارة يؤ ّكــد ّ
أن وزارة
وتم رصــد ميزان ّية
ّ
الصحــة تقــوم اآلن بوضــع املوضــوع ىلع األجندة ّ
ندعــي ّ
أن مــا تقــوم بــه ليــس كاف ًيــا ونطالب
مليــون شــاقل ،ولك ّننــا ّ
ّ
أي برنامــج تدخــل وال يمكــن تغييــر الوضــع
بوضــع معاييــر لنجــاح ّ
بــدون ّ
خطــة تشــمل الســلطات املح ّل ّيــة ووزارة الداخل ّيــة ووزارة
ومؤسســات أهل ّيــة .مــن جهــة أخــرى،
املعــارف وصناديــق املرضــى
ّ
تشـ ّ
ـكلت ّ
مؤخـ ًرا لجنــة عرب ّيــة منبثقــة عــن اللجنــة العليــا للقضايــا
ـاص ىلع موضــوع التدخيــن ،بهــدف
ّ
الصح ّيــة ســتعمل بشــكل خـ ّ
ـد مــن انتشــار اآلفــة ومكافحتهــا ،وقد
ـ
الح
ىلع
ـاعد
ـ
يس
ـج
ـ
برنام
ـاء
بنـ
ّ
بــدأت عملهــا فعــا وســتعمل أوال ىلع تجنيــد رؤســاء الســلطات
املح ّل ّيــة ومالكــي القاعــات ملنــع التدخيــن يف قاعــات األعــراس.

وهــي يف ارتفــاع مســتم ّر بالرغــم
الصح ّيــة
مــن معرفــة النســاء لألضــرار
ّ
واملخاطــر الناجمــة عــن التدخيــن
العربــي.
وانتشــاره يف املجتمــع
ّ
واألمــر املقلــق يف هــذا الســياق
ّ
ّ
املدخنيــن يف الشــريحة
أن نســبة
العمر ّيــة الفت ّيــة يف ازديــاد مســتم ّر
بينمــا الشــريحة املقلعــة عــن التدخيــن
املتقدمــة
هــي يف الفئــة العمر ّيــة
ّ
ّ
نســبيا ً
ّ
أيضــا.
األقــل
الســن هــي
يف
ًّ
قدمــت جمع ّيــة
بنــا ًء ىلع ذلــكّ ،
الجليــل ورقــة عمــل وتوصيــات مــن
والحــد مــن هــذه
شــأنها التقليــص
ّ
الظاهــرة ضمــن جلســة ُعقــدت يف
الصحــة.
الكنيســت بمشــاركة وزارة
ّ

ال يخفــى ىلع أحــد ّ
أن ظاهــرة العنــف باتــت
ظاهــرة مقلقــة مــن حيــث انتشــارها ،ناهيــك
عــن كونهــا أداة غيــر تربو ّيــة للتنشــئة
االجتماع ّيــة تتــرك آثــاًرا نفســ ّية تبقــى
مالزمــة لإلنســان لســنوات طويلــة ،وتطــ ّور
نمــاذج محــاكاة ســلب ّية يف التعامــل داخــل
ً
مســتقبل .ومــا يزيــد مــن قلقنــا
املجتمــع
ّ
هــو وجــود دالــة تصاعد ّيــة يف انتشــارها،
إذ يالحــظ تفاقــم الظاهــرة يف الســنوات
فعليــا
تهديــدا
األخيــرة ،بحيــث أصبحــت
ً
ًّ
ّ
األهلــي للمجتمــع وتشــكل
لألمــن والســلم
ّ
االجتماعي وىلع
داهمــا ىلع التكافــل
خطـ ًرا
ّ
ً
أي
ـز
ـ
ي
يم
ـذي
ـ
ال
ـي
ـ
االجتماع
ـيج
ـ
والنس
ـط
الروابـ
ّ ّ
ّ
مجتمــع وىلع إمكان ّيات التنميــة املجتمع ّية.
وممــا يصعــب فهــم هــذا الواقــع املقلــق
ّ
وتحليلــه أو عــدم القــدرة ىلع التعاطــي مــع
أســبابه وآثــاره هــو ق ّلــة البحــوث واملســوح
الشــاملة يف هــذا املجــال التــي بإمكانهــا
تســليط الضــوء ىلع بواطــن الظاهــرة وســبر
أغوارهــا بد ّقــة علم ّيــة وموضوع ّيــة .مــن

هنــا نســتعرض بعــض املعطيــات التــي
قامــت برصدهــا جمع ّيــة الجليــل حــول هــذه
الظاهــرة ومســ ّبباتها باإلضافــة إلــى تط ّلــع
الجمع ّيــة للقيــام بمســوح وبحــوث واســعة
املجتمعــي
املجــال يف موضــوع العنــف
ّ
ليتسـ ّنى لنــا فهــم مــا يحــدث وإيجــاد الحلول
املالئمــة يف القضــاء ىلع هــذه الظاهــرة
كمــا حــدث يف املجتمعــات الغرب ّية.لذلــك
ننشــر لكــم ً
بعضــا مــن املعطيــات التــي
ً
كمقدمــة ملعطيــات
ســابقا
قمنــا بمســحها
ّ
جديــدة ســنعمل عليهــا يف هــذه الســنة
القريبــة .فيمــا يلــي بعــض املعطيــات التــي
املجتمعي ومسـ ّبباته:
بحوزتنــا حــول العنــف
ّ
النفسي الذي تتعّرض له أسرنا
 .1اإلجهاد
ّ
العرب ّية
يالحــظ ّ
أن هنالــك  47.4%مــن األســر
ٍّ
متــدن و 2.7%
نفســي
إجهــاد
مــن
تعانــي
ّ
وعــال جــدا.
عــال
نفســي
مــن إجهــاد
ّ
ٍ
ٍ
ّ
النفســي ترتفــع
وأن نســبة اإلجهــاد
ّ
ّ
بعــد  5ســنوات زواج حتــى  30ســنة زواج.
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النفســي بعــد
ترتفــع نســبة اإلجهــاد
ّ
 5ســنوات زواج حتــى  30ســنة زواج:
النفســي العالــي أو
نســبة اإلجهــاد
ّ
جــدا يف الســنوات الخمــس
العالــي
ًّ
األولــى بلغــت  1.7%لترتفــع إلــى 4.3%
بعــد الـــ  10ســنوات و  3.8%بعــد  20ســنة.
ـي
هنالــك انخفاض يف نســبة اإلجهاد النفسـ ّ
ـدا مــع ارتفــاع مســتوى
العالــي أو العالــي جـ ًّ
تعليــم الــزوج .أىلع مســتويات اإلجهــاد
جدا تكــون عندما
ـي العالــي أو العالــي ًّ
النفسـ ّ
متوســط.
لألســرة
االقتصــادي
الواقــع
يكــون
ّ
ّ
ضد النساء
 .2العنف ّ
ضــد
نســبة العنــف ىلع أحــد أشــكاله
ّ
النســاء هــي األىلع يف منطقــة الشــمال،
حيــث بلغــت نســبة النســاء اللواتــي تع ّر ْضـ َ
ـن
للعنــف يف منطقــة الشــمال إلــى 36%
مقارنــة مــع منطقــة حيفــا  22.2%ومنطقــة
املركــز  23%ومنطقــة الجنــوب .26.1%
املجتمعي
 .3العنف
ّ
 48.7%مــن األفــراد شــاهدوا أحــداث عنــف
ىلع مــدار حياتهــم بواقع  38.1%مــن اإلناث و

أما بالنســبة ألكبــر أحداث
 60.5%مــن الذكــورّ .
ـم مشــاهدتها فهــي املطاردة
العنــف التــي تـ ّ
ثمإطــاق النــار 73.8%.من
ـن
ـ
وم
يليهــا الضــرب
ّ
الشــباب الذكــور واإلنــاث يف منطقــة املركــز
شــاهدوا أحــداث عنــف ىلع مــدار حياتهــم
و  58.3%يف منطقــة الجنــوب و 47.4%
يف الشــمال و  22.7%يف منطقــة حيفــا.
بلغــت نســبة األفــراد الذيــن تع ّرضــوا لعنــف
بحــدة قليلــة إلــى  15.6%ولعنــف
جســدي
ّ
ّ
أمــا نســبة التعـ ّرض
ـدي أكثــر حـ ّ
جسـ ّ
ـدة ّ 8.5%
النفســي فبلغــت  20.8%ونســبة
للعنــف
ّ
جنســي قــد بلغــت .7.3%
التعــ ّرض لعنــف
ّ
املجتمعي
 .4أسباب العنف
ّ
نســبة عاليــة مــن النســاء املتز ّوجــات أو
لهــن الــزواج توافــق ىلع ّ
ّ
أن
اللواتــي ســبق
ّ
يشــكل أكبــر
واملخــدرات
تعاطــي الكحــول
ّ
املجتمعــي والتــي
ســبب لحــدوث العنــف
ّ
وصلــت إلــى ّ 96%
وأن للظــروف االقتصاد ّيــة
الصعبــة  ،92.3%البطالــة  ،93.4%غيــاب
مشــاعر التســامح  84.1%ولغيــاب الــرادع
ـي.
ـي  84.5%كأســباب للعنــف املجتمعـ ّ
الدينـ ّ

تأســس معهــد البحــوث
ّ
التطبيق ّيــة التابــع لجمع ّيــة
،1995
عــام
الجليــل
العلمــي
ويعتبــر املشــروع
ّ
اإلســتراتيجي األ ّول مــن
ّ
العربــي
املجتمــع
نوعــه يف
ّ
ـطيني يف البــاد .منــذ
الفلسـ
ّ
تأسيســه ،حافــظ املعهــد
ىلع مســتويات عاليــة مــن
املؤهــات
اإلنجــازات ،بفضــل
ّ
والكفــاءات
العلم ّيــة
العاليــة لطاقــم العامليــن
يضــم باحثيــن
فيــه ،والّــذي
ّ
متخصصيــن ،وكذلك مســاعدي
ّ
ّ
وطــاب جامعــات
باحثيــن،
دراســاتهم
يســتكملون
لأللقــاب العليــا .يحظــى
املعهــد برعايــة أكاديم ّيــة
مــن قبــل جامعــة حيفــا،
وباعتــراف مــن وزارة العلــوم
والتكنولوجيــا ويطمــح إلــى

ـدا كبيـ ًرا للبحــوث والتطويــر ذي مرجع ّيــة ،لتقديــم املشــورة
أن يصبــح معهـ ً
يختــص
واملعلومــات العلم ّيــة الغن ّيــة ،ضمــن املجــاالت العلم ّيــة التــي
ّ
املؤسســات البحث ّيــة املح ّل ّيــة
بهــا .كذلــك يلتــزم املعهــد بالتعــاون مــع
ّ
واإلقليم ّيــة والعامل ّيــة ىلع مختلــف أنواعهــا يف هــذه املجــاالت والّتــي
الصحــي ،إنتــاج طاقــة
وخصوصــا ميــاه الصــرف
تضــم معالجــة امليــاه
ّ
ّ
ً
الحيــوي) مــن ميــاه الصــرف والفضــات
الحيــوي واإليتانــول
بديلــة (الغــاز
ّ
ّ
املضــادة للميكروبــات ملســتخلصات ومــواد طبيع ّيــة
الزراع ّيــة ،الفعال ّيــة
ّ
مصدرهــا النباتــات الط ّب ّيــة ،واكتشــاف األدويــة .يعمــل املعهــد ىلع
ً
آخــذا بعيــن االعتبــار
النهــوض بالبحــوث العلم ّيــة يف هــذه املجــاالت
العربــي يف البــاد.
االحتياجــات االجتماع ّيــة واالقتصاد ّيــة للمجتمــع
ّ

يهدف املعهد إلى:
إيجــاد حلــول علم ّيــة جديــدة لقضايــا مناطق ّيــة
بالصحــة والبيئــة .تشــجيع
وإقليم ّيــة متع ّلقــة
ّ
أبنــاء األق ّل ّيــة العرب ّيــة ىلع ممارســة البحــث
العلمــي وتنميــة روح البحــث لــدى الجيــل الناشــئ.
ّ
واالقتصــادي ،مــن خــال
االجتماعــي
تعزيــز النمــ ّو
ّ
ّ
دعــم وتشــجيع املبــادرات البيو-تكنولوج ّيــة
صناعيــا.
اآلمنــة للبيئــة واملمكــن تطويرهــا
ًّ
تــم تخصيــص جــزء كبيــر
تماشــ ًيا مــع أهــداف املعهــدّ ،
البحثــي الستكشــاف أســاليب عالج ّيــة
مــن النشــاط
ّ
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مســتدامة وقليلــة التكلفــة ،ملعالجــة نفايــات معاصــر
الزيتــون ،وميــاه الصــرف املنزل ّيــة والصناع ّيــة ،الّتــي مازالــت
تشـ ّ
ـم املشــاكل يف املــدن والقــرى العرب ّيــة.
ـكل إحــدى أهـ ّ
باإلضافــة إلــى ذلــك ،فقــد أولــى املعهــد اهتما ًمــا كبي ـ ًرا
لدراســة خصائــص النباتــات الط ّب ّيــة ،ألمــراض تل ّوث ّيــة لــدى
ـي،
اإلنســان ،الحيــوان والنبــات .إضافــة إلــى نشــاطه العلمـ ّ
يقــوم املعهــد بالعديــد مــن الفعال ّيــات التعليم ّيــة لطـ ّ
ـاب
املعاهــد العليــا ،املع ّلميــنّ ،
طــاب املــدارس ،العامليــن
يف البلد ّيــات واملجالــس املح ّل ّيــة وكذلــك العامليــن يف
مجــال امليــاه ،والّتي تشــمل عقــد مؤتمرات وورشــات عمل،
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إرشــاد لوظائــف بحث ّيــة ،فعال ّيــات لتذويــت
ـي ،دورات اســتكمال وغيرهــا.
البحــث العلمـ ّ
ـي عنــد جيل
بهــدف ترســيخ البحــث العلمـ ّ
ـم تأســيس مركــز
الشــباب يف املــدارس ،تـ ّ
امليســم (مركــز النباتــات الط ّب ّيــة للبحــث
واإلرشــاد) عــام  1999بمبــادرة املعهــد.
حاليــا يف املعهــد  11باح ًثــا،
يعمــل
ًّ
انضمــت
بضمنهــم باحثــة جديــدة
ّ
للمعهــد خــال هــذه الســنة .كمــا ويعمــل
ً
أيضــا فيــه  12مســاعد/ة بحــث ،طالبتــا
ّ
طــاب ماجســتير الّذيــن
دكتــوراة و 6
ّ
ينفــذون أبحــاث أطروحاتهــم تحــت
إشــراف باحثــي املعهــد وبالتعــاون
مــع باحثيــن مــن معهــد التخنيــون
والجامعــة العبر ّيــة .هــذا باإلضافــة إلــى
ّ
طــاب الك ّل ّيــات الّذيــن
العديــد مــن
ّ
نفــذوا مشــاريع تخ ّرجهــم يف مختبــرات
املعهــد وتحــت إشــراف الباحثيــن فيــه.
خــال عــام  ،2017حصــل املعهــد ىلع
منحــة بحــث جديــدة بحيــث أصبــح
مجمــل األبحــاث لهــذا العــام 15بح ًثــا
ً
الحقــا) ،مم ّولــة مــن
(ســيتم شــرحها
ّ
هيئــات مح ّل ّيــة ودول ّيــة كمــا يلــي :ثالثــة

Membrane change by dietary
means to improve the resistance
of productive animals to
environmental stresses (PI: Dr.
Nurit Argov-Argaman, Hebrew
University; Prof. Hassan
Azaizeh, GS; Fund: MOST; GS
.)Budget: 300,000 IS
مشــروع بحــث مشــترك بيــن معهــد
البحــوث التطبيق ّيــة لجمع ّيــة الجليــل،
الجامعــة العبر ّيــة ،ومعهــد فولكانــي.
مم ـوّل مــن وزارة الزراعــة ويهــدف إلــى
تغييــر مبنــى الدهن ّيــات يف غشــاء
الخل ّيــة بواســطة التغذيــة مــن أجــل
تحســين مناعــة الحيوانــات املنتجــة.
أبحــاث مم ّولــة مــن قبــل وزارة الزراعــة ( ،)MOAثالثــة أبحــاث مــن قبــل وزارة العلــوم
والتكنولوجيــا ( ،)MOSTبحــث بتمويــل مشــترك مــن قبــل وزارة العلــوم والتكنولوجيــا
والــوزارة اال ّتحاد ّيــة األملان ّيــة للتعليــم والبحــوث ( ،)MOST-BMBFثالثــة أبحــاث مــن
اإلقليمــي يف
مؤسســة التعــاون
قبــل وزارة حمايــة البيئــة ( ،)MOEPبحثــان مــن قبــل ّ
ّ
الشــرق األوســط ( ،)MERCبحــث مــن قبــل وزارة البنــى التحت ّيــة الوطن ّيــة ،الطاقــة وامليــاه،
بحــث مــن قبــل وزارة االقتصــاد والصناعــة ( ،)MONIEWوبحــث مــن قبــل وزارة االســتيعاب
ّ
املجــات والكتــب
( .)MOAIكذلــك نشــر باحثــو املعهــد العديــد مــن املنشــورات يف
ـم تقديــم عشــرات العــروض يف املؤتمــرات وورش العمــل املح ّل ّيــة والدول ّيــة.
العلم ّيــة ،وتـ ّ

أبحاث جارية وجديدة:
Combined treatment of olive oil wastes (“Akar” and “Gift”) for production of biotechnological products
(.)PI: Prof. Hassan Azaizeh; Fund: MOA; Budget: 1.2 M IS
مشروع بحث يف إطار مركز تميز ،مشترك بين معهد البحوث التطبيق ّية لجمع ّية الجليل وبين معهد فولكاني ،معهد
البيطري ،والجامعة العبر ّية .مموّل من وزارة الزراعة ويهدف هذا البحث إلى استخالص مضافات غذائ ّية
للطب
كمرون
ّ
ّ
ّ
مصفيات بيولوج ّية
لعلف من النفايات الصلبة الناتجة من عصر الزيتون بواسطة استعمال فطر ّيات مع ّينة ،استعمال
ّ
مضادة للديدان.
كمواد
بمركبات الفينول
الحراري لهذه النفايات ،استعمال مستخلصات غن ّية
عن طريق االنحالل
ّ
ّ
ّ
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Isolation and identification of antibacterial and anti-virulent compounds with therapeutic potential against
(Helicobacter pylori )PI: Dr. Jeries Jadoun; Fund: MOAG; Budget 1,000,000 IS
مشروع بحث يف إطار مركز تميز ،مشترك بين معهد البحوث التطبيق ّية لجمع ّية الجليل وبين معهد فولكاني ،والجامعة العبر ّية،
مضادة لبكتيريا هيليكوباكتر بيلوري.
مواد طبيع ّية من نباتات مع ّينة
مموّل من وزارة الزراعة ،يهدف إلى عزل وتحديد مبنى
ّ
ّ
A novel engineering paradigm for anaerobic wastewater treatment: energy-saving and efficient removal of
)carbon and nitrogen (PI: Prof. Isam Sabbah; Fund: MOST; budget: 2,034,092 IS, for I-GS:861,753 IS
مشروع بحث مشترك بين معهد البحوث التطبيق ّية لجمع ّية الجليل ،التخنيون ،وجامعة بئر السبع ،بتمويل من وزارة العلوم ،ويهدف
الصحي املنخفضة التكلفة واملعتمدة ىلع التوفير يف استخدام الطاقة.
إلى تطوير جيل جديد من برامج معالجة مياه الصرف
ّ
Advanced wastewater treatment using a novel hybrid anaerobic membrane bioreactor and biomass
immobilized foam (Dr. Katie Barancy-Karkabi, Prof. Isam Sabbah- supervisor; Post doctorate scholarship
)from MOST; Budget: 100,000 INS
مشروع بحث ملعهد البحوث التطبيق ّية لجمع ّية الجليل ضمن منحة ما بعد الدكتوراة منحت لد .كيتي برانسي -كركبي
من قبل وزارة العلوم .يهدف املشروع إلى تطوير نظام لعالج مياه عادمة يدمج طرق فيزيائ ّية (ترشيح من خالل غشاء
بيولوجي).
خاص) مع طرق بيولوج ّية (بكتيريا الهوائ ّية) لزيادة فعال ّية املعالجة وإنتاج ّية الطاقة بشكل بيوغاز (غاز
ّ
ّ
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Protecting the
Environment through
Social Action (Dr. Rawia
Hayik, Dr. Sare Aslisupervisor; Post doctorate
;scholarship from MOST
)Budget: 200,000 INS
مشروع بحث ملعهد البحوث
التطبيق ّية لجمع ّية الجليل
ضمن منحة ما بعد الدكتوراه
منحت لد .راوية حايك من
قبل وزارة العلوم .يهدف
املشروع إلى رفع مستوى
االعتناء يف البيئة من قبل
املواطنين ،يرتكز هذا الهدف
ىلع تخصيص فعال ّيات ّ
طلب ّية
من شأنها أن تذ ّوت املفاهيم
ّ
الطلب
البيئ ّية يف نفوس
وبذلك تزداد جودة البيئة.
Optimization of biological degradation of emerging micropollutants and pathogen removal in low-cost
subsurface treatment units based on novel chemical and biological indicators (PI Dr. Jeries Jadoun; Co.)PI: Prof. Hassan Azaizeh; Fund: MOST-BMBF; Budget: 219,700 € for GS
األملاني للهيدرولوجيا ومعهد
الفيدرالي
مشروع بحث مشترك بين معهد البحوث التطبيق ّية لجمع ّية الجليل ،املعهد
ّ
ّ
األملاني  ،بتمويل مشترك من قبل وزارة العلوم والتكنولوجيا والوزارة اال ّتحادية األملان ّية للتعليم والبحوث
املياه
ّ
متعمق للظروف الفيزيائ ّية والكيميائ ّية
( ،)MOST-BMBFويهدف إلى تحسين املعالجة تحت السطح ّية ىلع أساس فهم
ّ
امللوثات العضو ّية الدقيقة ومس ّببات األمراض التي تنتقل عن طريق املياه العادمة.
امليكروب ّية املواتية فيما يتع ّلق بإزالة
ّ
A novel electrode-assisted anaerobic digestion process for the production of high quality biogas. (PI: Prof.
.)Isam Sabbah; Fund: MOEI; Budget: 301,150 IS
مشروع بحث مشترك بين معهد البحوث التطبيق ّية لجمع ّية الجليل وجامعة تل أبيب ،بتمويل من وزارة االقتصاد
للمواد العضو ّية
الحيوي  -امليثان من خالل املزج بين عمل ّية تحليل الهوائ ّية
والصناعة ويهدف إلى زيادة إنتاج ّية الغاز
ّ
ّ
الكهربائي البيولوجي إلنتاج الهيدروجين الّذي هو مصدر الختزال ثاني أكسيد الكربون وتحويله إلى ميثان.
وبين التحليل
ّ
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Olive “Gift”- pretreatment and utilization of yeasts for ethanol production (PI: Dr. Yoram Gerchman,
.)University of Haifa, Oranim & Prof. Hassan Azaizeh, GS; Fund: MOEP; Budget for GS:180,000 IS
مشروع بحث مشترك بين جامعة حيفا  -أورانيم ومعهد البحوث التطبيق ّية لجمع ّية الجليل بتمويل من وزارة العلوم ويهدف
إلى دراسة زيادة إنتاج اإليثانول من الجفت بواسطة معالجة الجفت بأحماض عضو ّية بتراكيز منخفضة ودرجة حرارة معتدلة.
Novel biologically-based bio-methanation process for fuel production from organic waste- Upgrading of
.)biogas (PI: Prof. Isam Sabbah; Fund: MOEP; Budget 406,755 IS
مشروع بحث مشترك بين معهد البحوث التطبيق ّية لجمع ّية الجليل وشركة  ،EPTبتمويل من وزارة حماية
الحيوي املنتج من الكتلة الحيو ّية (النفايات
البيئة ،ويهدف إلى تطوير تكنولوجيا ناجعة واقتصاد ّية لتحسين الغاز
ّ
الطبيعي
الغاز
ملستوى
إلخ)...
ة،
ي
الزراع
ة
الحيوان ّية ،والنفايات الزراع ّية والنباتات والنفايات السائلة الصناع ّي
ّ
ّ
ً
مستقبل يف البالد).
الطبيعي (الّتي ستتوافر
الستخدامه كوسيلة وقود بديلة و  /أو إلدخاله يف شبكة الغاز
ّ

Integration of enzymatic and physico-chemical
hybrid treatment to increase the energy output of
)industrial wastewater (COD 3000-10000 mgL-1
(PI: Dr. Sare Asli; Fund: MOEP; Budget: 333,730
)IS
مشروع بحث ملعهد البحوث التطبيق ّية لجمع ّية الجليل،
بتمويل من وزارة حماية البيئة ويهدف إلى تعزيز إمكانات إنتاج
غاز امليثان من مياه الصرف الصناع ّية ،والتي تتم ّيز باستهالك
كيميائي يف املجال  3000-10000ملغم/لتر.
أكسجين
ّ

Sustainable Use of Constructed Wetlands
for Wastewater Treatment and Reuse in
Small Communities (PI: For GS: Prof.
Hassan Azaizeh; Fund: MERC; Budget
.)$ 680,000 $, for GS: 139,000
مشروع بحث مشترك بين معهد البحوث
التطبيق ّية لجمع ّية الجليل ،جامعة حيفا -أورانيم،
الزراعي
ا ّتحاد مدن لجودة البيئة ،واملركز لإلصالح
ّ
والتنمية الريف ّية يف الشرق األدنى (األردن)،
اإلقليمي يف
مؤسسة التعاون
بتمويل من
ّ
ّ
الشرق األوسط ( ،)MERCيهدف إلى استخدام
األراضي الرطبة املصطنعة جن ًبا إلى جنب
باألشعة فوق البنفسج ّية
مع أنظمة التطهير
ّ
ّ
كحل منخفض التكلفة وقليل الصيانة إلزالة
امللوثات والبكتيريا املس ّببة لألمراض من املياه
ّ
الري والزراعة.
مما يتيح استخدامها يف ّ
املعالجة ّ
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ّ تم نشرها يف
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Willow (Salix Spp.): a New Forage Resource for
Sami-arid Zone" (PI: Prof. Hassan Azaizeh; Fund:
).MERC; Budget 581,000 $, for GS: 95,450$
مشروع بحث مشترك بين معهد البحوث التطبيق ّية
الزراعي
الوطني للبحث واإلرشاد
 املركز،لجمع ّية الجليل
ّ
ّ
 معهد كمرون، معهد فولكاني،)NCARE( يف األردن
 جامعة األردن للعلوم والتكنولوجيا وجامعة،البيطري
للطب
ّ
ّ
مؤسسة التعاون
 بتمويل من،)كورنيل (الواليات امل ّتحدة
ّ
 يهدف إلى تنمية،))MERC اإلقليمي يف الشرق األوسط
ّ
 يف املناطق،واإلسرائيلي
األردني
الصفصاف
شجيرات
ّ
وبيئيا كمورد
اقتصاديا
 بطريقة مستدامة،شبه القاحلة
ًّ
ًّ
.والصح ّية للصفصاف
للعلف مع تعزيز الخصائص الغذائ ّية
ّ
Innovative Biological Biogas Upgrading Process to Natural Gas Grid and Vehicle Fuel Quality (PI: Prof.
.)Isam Sabbah; Fund: MONIEW; Budget: 500,000 IS
مشروع بحث مشترك بين معهد البحوث التطبيق ّية لجمع ّية الجليل وبين مركز علوم البحر امل ّيت
فعالة
 الطاقة واملياه ويهدف إلى تطوير وسيلة، بتمويل من وزارة البنى التحت ّية الوطن ّية،ووادي عربه
ّ
ومتجدد للس ّيارات
بديلي
الحيوي بطريقة بيولوج ّية مبتكرة من أجل استخدامه كوقود
لتحسين الغاز
ّ
ّ
ّ
.خاص
عام وتوليد الكهرباء بشكل
الطبيعي لتوليد طاقة نظيفة وخضراء بشكل
أو وصله مع شبكة الغاز/و
ّ
ّ
ّ
The study of Polyphenols from Olive Mill Wastewater as sunscreen (Dr. Manal Haj-Zaroubi, Prof. Hassan
)Azaizeh (PI); Fund: MOAI; Budget:90,750 IS
طبيعيمنعكرالزيتون
بتمويلمنوزارةاالستيعابويهدفإلىإنتاجمسحوق،مشروعبحثملعهدالعلومالتطبيق ّيةلجمع ّيةالجليل
ّ
.البيئي الناتج من صرف عكر الزيتون إلى البيئة
التلوث
ّ
ّ للحماية من أشعة الشمس فوق البنفسج ّية وبنفس الوقت نساهم بتخفيف

Matteo Pappalardo, Mahmoud Rayan, Saleh Abu-Lafi, Martha E. Leonardi, Danilo Milardi, Salvatore
Guccione, and Anwar Rayan Homology-based modeling of rhodopsin-like family members in the inactive
state: structural analysis and deduction of tips for modeling and optimization Molecular Informatics. 2017
Apr 4. doi: 10.1002/minf.201700014
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.and biological indicators”. BMBF status seminar 13.11.2017, Dead sea, Israel
Jadoun J. February 2012- Title of presentation: antmicrobial activity of medicinal plants againd
.helicobacter pylori. Annual conference of the Israeli association of medicicnal plants. 2/1/2017
Rayan A- October 2017- "hH4R antagonists from natural sources: utility of bio-guided fractionations and
in silico techniques for facilitating the process of isolation and identification of novel drug candidates",
ICNPU-2017, 3rd International Conference on Natural Products Utilization: From Plants to Pharmacy
,Shelf. 18-21 October 2017. Bansko, BULGARIA
Rayan A. October 2017- Saleh Abu-Lafi, Hashem Al-Jaas, Basheer Abu-Farich, Waseim Barriah, Anwar
Rayan. "Phytochemical composition and antioxidant activity of wild Scolymus maculatus L.", ICNPU-2017,
3rd International Conference on Natural Products Utilization: From Plants to Pharmacy Shelf. 18-21
October 2017. Bansko, BULGARIA
Rayan A. July 2017- "In silico techniques for drug discovery", BIONECA COST Action CA16122 Meeting:
.MC+WG+workshop 10-10-2017. Bucharest, Romania
Rayan A. July 2017- "Utility of in silico techniques for accelerating drug discovery process", Higher
.Councel for Innovation & Excellence conference, Ramallah, Palestine. 22-23/7/2017
Rayan A. May 2017- "Fast method for identification of bioactive natural products from medicinal plants",
MOST conference, 23 May 2017
.
Rayan A. May 2017- "Incorporating 3D modeling techniques in chemistry teaching", AlQasemi 2017
.workshop for incorporating scientific inquiry in education of exact sciences. 9 May 2017
.Rayan A. May 2017- "Computerized techniques for drug discovery", Braudi college. 17 May 2017
Asli S. June 2016- “The effect of enzymatic pretreatment on the methane production from lipid-rich
Wastewater”. The 3rd IWA Specialized International Conference “Ecotechnologies for Wastewater
Treatment (ecoSTP)”. Monday, 27 June 2016 15:00 - Thursday, 30 June 2016 17:30 (GMT) West Road
Concert Hall. 11 West Road. Cambridge CB3 9DP
.
Asli S. May 2017- The integration of scientific research and 21st century skills in the teaching of Natural
sciences and Mathematics, annual conference. Tuesday 9 May 17. Al-QASEMI Academic College of
.Education. Baqa-Algharbiah. Methods of ‘’transferring’’ academic research to school
Dawas A. November 2011- limiting nitrite oxidation in a fixed bed-up flow nitrification reactor. Nitrogen
transformations: applications and challenges workshop.22/11/2017
.
Halahleh F. November 2017- towards rational design of artificial habitat for nitrogen removal in the WWTP
.mainstream. Nitrogen transformations: applications and challenges workshop.22/11/2017
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Caroline Godfrey, Lourdes R Desviat, BårdSmedsrød, France Piétri-Rouxel, Michela A. Denti, Petra
Disterer, Stéphanie Lorain, Gisela Nogales-Gadea, Valentina Sardone, Rayan Anwar, Samir El
Andaloussi, Taavi Lehto, Bernard Khoo, Camilla Brolin, Willeke M.C. van Roon-Mom, Aurélie Goyenvalle,
Annemieke Aartsma-Rus, Virginia Arechavala-Gomeza, Delivery is key: lessons learnt from developing
.splice switching antisense therapies, EMBO Molecular Medicine. Published online: March 13, 2017
Baraa Rayan, and Anwar Rayan; Avogadro Program for Chemistry Education: To What Extent can
Molecular Visualization and Three-dimensional Simulations Enhance Meaningful Chemistry Learning? ,
World Journal of Chemical Education 5(4): 136-141. 10.12691/wjce-5-4-4
Anwar Rayan, Jamal Raiyn, Mizied Falah; Nature is the best source of anticancer drugs: Indexing natural
products for their anticancer bioactivity, PLOS one. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0187925
:عروض يف مؤتمرات وورشات عمل
Azaizeh H. December 2016- The third international conference on olive in Palestine (ICOP3rd) –Tul
Karim, PA. Title of presentation: Production of biochar from olive mill solid wastes for the removal of heavy
metals from contaminated industrial wastewater, 7-8 Dec, 2016
.
Azaizeh H. June 2017- The 5th international conference on Waste Management. Title of Presentation:
Production of biochar from olive mill solid wastes for the removal of heavy metals from contaminated
industrial wastewater. Athens, June 20-24, 2017
.
Azaizeh H. July 2017- Conferecne of Biopiracy & Phytomedicine. Title of presentation: Seasonal Variation
on the Effects of Polyphenolic Extracts from Willow (Salix) on the Exsheathment of Gastro-Intestinal
Nematode Larvae. Biopiracy & Phytomedicine, July 24-28, 2017, Mainz, Germany
.
Azaizeh H. August 2017- The 2nd International Conference on Latest Trends in Biotechnology and
Biodiversity. Title of presentation: Production of ethanol from olive mill solid wastes. Barcelona, Spain,
August 21-24, 2017
.
Sabbah I. June 22- Water issues as engine for new opportunities in Israel and the Middle East. Special
)conference "Aqua Innovation Day", Fortaleza, Brazil, June 22-23, 2017. (Invited keynote speaker
Jadoun J- November 2017- title of presentation: Optimization of biological degradation of emerging
micropollutants and pathogen removal in low cost subsurface treatment units based on novel chemical
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פרופ' עיסאם סבאח -שפכים ופסולת כמקור אנרגיה וחומרים בעלי ערך כלכלי .הכנס השנתי של מחקרי המו"פ ,17.10.17
אגודת הגליל ,שפרעם.
ד"ר ג'ריס ג'דעון -גורל חיידקים אינדיקטורים וחיידקי סלמונלה בביופילם המתפתח על ממברנו ת  UFהמשמשות לטיפול מ�ק
דים בשפכים .הכנס השנתי של מחקרי המו"פ  ,17.10.17אגודת הגליל ,שפרעם.
ד"ר עמאר אבו קנדיל .סרטן השד ,מודעות ומניעה .הכנס השנתי של מחקרי המו"פ  ,17.10.17אגודת הגליל ,שפרעם.
ד"ר אחמד יזבק -פיתוח תרופות וסינתזה מעבדתית :ויטמין  B12כדוגמא .הכנס השנתי של מחקרי המו"פ  ,17.10.17אגודת
הגליל ,שפרעם.
פרופ' חסן עזאיזה -שימוש בתמציות צמחיות לטיפול בתולעים פרזיטים של בעלי חיים .הכנס השנתי של מחקרי המו"פ
 ,17.10.17אגודת הגליל ,שפרעם.
ד"ר מנאל חאג'-זארובי -ניצול עקר לייצור משחת הגנה מקרני שמש .הכנס השנתי של מחקרי המו" פ  ,17.10.17אגודת ה�ג
ליל ,שפרעם.
ד"ר ראויה חאיק -מעורבות חברתית למען איכות הסביבה-שיטות מחקר שדה .הכנס השנתי של מחקרי המו"פ ,17.10.17
אגודת הגליל ,שפרעם.
ד"ר סארי עאסלה -פוטנציאל של צמחים בטיהור מים-שיטות מחקר המותאמות למחקר מעבדתי בבית הספר .הכנס השנתי
של מחקרי המו"פ  ,17.10.17אגודת הגליל ,שפרעם.
אחמד שיך מוחמד -נושא ההרצאה " מחקר חברתי תכנון וביצוע " בכנס כנס – חוקרים סביבה ,מכון ויצמן ,בית דגן9.5.17 .
אחמד שיך מוחמד -נושא ההרצאה -בריאות החברה הערבית .במסגרת כנס הבריאות – שפרעם.3.5.17 .
عامة:
محاضرات ّ
Azaizeh H. June 2017- Hadad Village, PA – Lecture to farmers and engineers. Title of Presentation: Olive
.waste treatments & Anaerobic digestion of OMW for biogas production
Azaizeh H. November 2016- The Galilee Society Annual conferenmce – Shefa Amr, Israel. Title of
Presentation: Production of biological filter from olive mill solid wastes for the removal of heavy metals
.and other contaminants from contaminated industrial wastewater. Oct 27, 2016
Azaizeh H. August 2017- The 2nd M&O Training Session – theme “Proper operation and maintenances of
the installed Grey-water treatment systems”. Title of Presentation Constructed Wetlands for Wastewater
.Treatments and Reuse. Jericho, PA
פרופ' אנואר ריאן -נושא ההרצאה :בין מדע לתרבות ,אולם הספורט ליד בית ספר תיכון כאבול.13.5.2017 ,
בכר עואודה  -נושא ההרצאה :בריאות החברה הערבית .כנס בריאות ,טורעאן25.2.17 .
בכר עואדה -שנה לתוכנית גרוטו מכללת עמק יזרעאל
אחמד שיך מוחמד -נושא ההרצאה -בריאות החברה הערבית.8.3.17 .
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مؤتمرات ّ
نظمها أو شارك فيها املعهد:
يف  ،27.4.2017شــارك معهــد األبحــاث يف مؤتمــر
الســنوي لك ّل ّيــة تــل -حــاي الــذي تنــاول هــذه
املــاء
ّ
الســنة موضــوع معالجــة امليــاه الرماد ّيــة والصناع ّيــة،
ّ
كحــل
الــري بامليــاه املعالجــة
وكذلــك موضــوع
ّ
ً
دائــم .حضــر املؤتمــر مــا يزيــد عــن  80طال ًبــا وباحثــا.
يف  16.5.2017شــارك معهــد األبحــاث يف مؤتمــر
العلمــي ومهــارات القــرن  21يف
"دمــج البحــث
ّ
تعليــم العلــوم" الّــذي أجــري يف أكاديم ّيــة
القاســمي .حضــره مــا يزيــد عــن  500مشــارك.
ّ
ـنوي لعــرض
يف  17.10.2017أجــرى املعهــد مؤتمــره السـ ّ
نتائــج األبحــاث الجاريــة فيــه والــذي تنــاول هــذه الســنة
التكنولوجيــا الحيو ّيــة البيئ ّيــة ،األمــراض ،وتطويــر
األدويــة االصطناع ّيــة ،تطويــر املســتحضرات الط ّب ّيــة
املــواد الطبيع ّيــة ،وتطبيــق أســاليب
القائمــة ىلع
ّ
أهم ّيــة
تعزيــز
مــن
كجــزء
.
البحثــي
العمــل
البحــث يف
ّ
ّ
العلمــي يف املــدارس العرب ّيــة يف
ومكانــة البحــث
ّ
البــاد ورؤيــا مســتقبل ّية ملعهــد األبحــاث يف إقامــة
ـي رفيــع املســتوى لألبحــاث الداخل ّيــة الّــذي
مركــز تعليمـ ّ
ســد الفجــوات والحاجــة
مــن شــأنه أن يعمــل ىلع
ّ
ـي
ـام وأساسـ ّ
للقيــام بفعال ّيــات البحــث العلمـ ّ
ـي كجــزء هـ ّ
ـم التركيــز ً
أيضــا هــذه الســنة ىلع
يف عمل ّيــة التعليــم تـ ّ
ّ
املع ّلميــن .خــال املؤتمــر وكمــا يف كل ســنة قامــت
فــرق البحــث للمعهــد مــن باحثيــن ،طـ ّ
ـاب ومســاعدي
األبحــاث بعــرض آخــر نتائــج البحــوث واإلنجــازات التــي
ـم التط ـ ّرق ً
أيضــا إلــى آل ّيــات
ـم الوصــول اليهــا .لكــن تـ ّ
تـ ّ
العلمــي وتدريــس العلــوم يف املــدارس.
البحــث
ّ
أل ّول مــ ّرة مشــاركة  190مع ّلــم يف هــذا املؤتمــر.

تحوالت
يف  22.11.2017أجــرى املعهــد ورشــة عمل دول ّيــة حول ّ
وتحديــات حيــث شــارك فيهــا نخبــة
النيتروجيــن :اســتخدامات
ّ
مــن الباحثيــن والطـ ّ
ـاب ومندوبــي شــركات متم ّيزيــن وخبــراء
يف هــذا املجــال ،مــن البــاد والخــارج .تمحــورت مواضيــع
الورشــة حــول اســتدامة دورة النيتروجيــن ،النظــم الهندس ـ ّية،
ً
مشــاركا.
وطــرق جديــدة ومبتكــرة .حضــره مــا يزيــد عــن 80
فعال ّيات تعليم ّية
قــدم طاقــم املعهــد بإرشــاد مــا يزيــد عــن 26
خــال ّ 2017
ّ
طال ًبــا ،ينتمــون لكل ّيــات مختلفــة ،يف تنفيــذ وظائــف اإلنهــاء،
وبتقديــم مــا يزيــد عــن  136محاضــرة اســتكمال للمع ّلميــن
ّ
وموظفــي البلد ّيــات والعامليــن يف حقــل توزيــع امليــاه يف
ـي ،العلــوم البيئ ّيــة ،التثقيــف
املجــاالت التاليــة :البحــث العلمـ ّ
ّ
ـي ،نوع ّيــة امليــاه واألمــراض املتعلقــة
ـي ،الصــرف
ّ
الصحـ ّ
البيئـ ّ
بامليــاه ،وجــودة البيئــة .كما أجــرى املعهــد ،بالتعاون مــع مركز
امليســم ،أكثــر مــن  130فعال ّيــة تعليم ّيــة يف مجــال البحــث
ـي والعديــد مــن الجــوالت تعليم ّيــة لطالب املــدارس يف
العلمـ ّ
املراحــل املختلفــة بــد ًءا باملرحلــة االبتدائ ّيــة وح ّتــى املرحلة
الثانو ّيــة ،والّذيــن ينتمــون إلــى مــدارس مختلفــة يف املنطقة.
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pathogens they transmit: from the genome to
/the field and vice versa", December 13, 2017
Dr. Katie Baransi-Karkaby , lecture
title "In situ modification of low pressure
reverse osmosis membranes for enhanced
.performance" July 19, 2017
Dr. Muhammad Safadi, Senior Director
CMC/Pharmaceutics Teva Pharmaceutical,
Industries lecture title "An Introduction to
CMC" August 03,2017
Prof. Saleem Zaroubi, Kapteyn
Institute, Univ. of Groningen,
Netherlands, Dept. of Natural
Sciences, Open Univ.,
Israel,lecture Title"The Universe
and its many phases" June 14,
2017
Prof. Hanna Salman,
Department of Physics and
Astronomy, Dietrich School of
Arts and Sciences, Department
of Computational and Systems
Biology, School of Medicine
University of Pittsburgh,PA,
USA, lecture Title:"How do
bacteria sense temperature and
"decide where to go
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محاضرات وندوات يف الجمع ّية

يدعو املعهد بشكل دائم كبار العلماء
يف معاهد البحوث املختلفة يف
البالد وخارجها لعرض أبحاثهم لطاقم
ّ املعهد من أجل
أهم
ّ االطالع ىلع
املواضيع البحث ّية الحال ّية وتوفير فرص
.التعاون بينهم وبين باحثي املعهد
تم هذا العام استضافة باحثين
ّ
:تحدثوا حول املواضيع التالية
ّ حيث
Prof. Bassam Dally from
School of Mechanical
Engineering Deputy
Director Centre for Energy
Technology The University
of Adelaide, Australia,
lecture title " Opportunities
and Challenges in a Carbon
Constrained Future"
.Septemper 13, 2017
Dr. Ran Lati, , Department
of Plant Pathology and
Weed Research, Newe
Ya'ar Research Center,
Agricultural Research
Organization, Ramat
Yishay " Development of
Advanced New Methods to
Promote Herbicide-Usage
Reduction" September
.27,2017
Dr. Muhammad Y.
Bashouti, Environmental
Physics Department Ben-

Gurion University of the
Negev (BGU) , lecture
title " Growth and Surface
Engineering of Nanowires
for Optoelectronic
Applications", February 16,
2017
Prof. Murad Ghanim,
Institute of Plant Protection,
Department of Entomology,
Volcani Center, Rishon
LeZion, , lecture title,"
Management of sapsucking insect pests and the
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Prof. Rifaat Safadi M.D, Director
of Liver Unit. The Liver Unit.
Institute o Gastroenterology
and Liver Diseases.Division of
Medicine.Hadassah Medical
Organization, Hadassah Hebrew
University Medical Center, lecture
title " Treatment Strategies
for Nonalcoholic Fatty Liver
Disease and Nonalcoholic
Steatohepatitis",November
.08,2017
Prof. Dr. Victor Shabin, Institute
of Physiology II Medical Faculty,
University of Münster' Germany,
lecture title" Atomic Force
Microscopy in nano medicine
" January 04, 2017
Dr. Tareq Abuhamed, Arava
Institute, lecture title "Tenewable
"Energy Research in the Arava
.April 20, 2017
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زيارات
زيــارة لوفــد مــن ريتفــورد نوتنغهــام إنجلتــرا ،جــاؤوا
ـس ألكنــن فــؤاد داغــر راعــي الكنيســة
بصحبــة القـ ّ
اإلنجيل ّيــة يف شــفاعمرو ،واألب إيلــي كــرزم راعــي
كنيســة الآلتيــن للتعــ ّرف ىلع األق ّل ّيــة العرب ّيــة
يف البــاد باإلضافــة إلــى اهتمامهــم بــدور جمع ّيــة
الجليــل يف املجاالت العلم ّيــة البحث ّية واالجتماع ّية.
زيــارة اللجنــة املهن ّيــة العليــا لــوزارة العلــوم:
ّ
لكافــة مراكــز
ضمــن زيــارة تقــوم بهــا اللجنــة
األبحــاث التطبيق ّيــة .خــال الزيــارة قامــت
اللجنــة بجولــة يف مختبــرات معهــد البحــوث
واطلعــت ىلع األبحــاث الجاريــة وتــم عــرض
مطالــب جمعيــة الجليــل مــن أجــل تطويــر معهــد
ّ
املعــدة.
الخطــة اإلســتراتيج ّية
األبحــاث وفــق
ّ

زيــارة مســتثمرين أحــد األهــداف املركز ّيــة الّتــي تســعى إليهــا
جمع ّيــة الجليــل بأن تشـ ّ
ـكل رافعــة اقتصاد ّيــة اجتماع ّيــة ملجتمعنا
ّ
يتحقــق هــذا الحلــم مــن خــال بنــاء
ذات تأثيــر كبيــر آمليــن أن
حاضنــة بيوتكنولوج ّيــة .وذلــك بالشــراكة مــع مجموعــة مســتثمرين
ومختصيــن قامــوا بزيــارة لجمع ّيــة الجليــل بهــدف االســتثمار يف
ّ
ّ
املبــادرات البيوتكنولوج ّيــة وحتــى الط ّب ّيــة يف املنطقــة .خــال
تــم اال ّتفــاق ىلع متابعــة
الزيــارة ّ
التحضيــرات إلقامــة هــذه الحاضنــة
حيــث ســيكون لجمع ّيــة الجليــل دور
ـي يف إقامتهــا لكونهــا
كبيــر وأساسـ ّ
تمتلــك القــدرات البحث ّيــة والبنــى
الالزمــة للبحــوث واملبــادرات.
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أعضاء الهيئة اإلدار ّية

( حسب الترتيب األبجدي)

بروفيسور أشرف إبريق

بروفيســور يف الكيميــاء يف معهــد
"شــوليخ" للكيميــاء يف ال ّتخنيــون -معهــد
العلــوم ال ّتطبيق ّيــة .حاصــل ىلع العديــد
مــن الجوائــز ،آخرهــا جائــزة "بيســيل" مــن
مؤسســة "هامبولــدت" .كان عضــ ًوا يف
ّ
الهيئــة اإلدار ّيــة للجمع ّيــة اإلســرائيل ّية
للكيميــاء بيــن الســنوات  2009و .2014
يعمــل ،منــذ العــام  ،2012عضـ ًوا يف هيئات
ال ّتحريــر يف العديــد مــن املجـ ّ
ـات العلم ّية،
وعضــو الهيئــة االستشــار ّية العامل ّيــة
ملج ّلــة الكيميــاء العضو ّيــة اآلســيو ّية.

نعوم
ّ
الدكتور مبدا ّ

طــب ال ّتخديــر،
ائــي
ّ
أخص ّ
ّ
مديــر قســم ال ّتخديــر وغــرف
العمل ّيــات يف املستشــفى
الفرنســي -الناصــرة.
ّ
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حاج علي
الس ّيدة أفنان ّ

واقتصاد ّيــة.
تنظيم ّيــة
مستشــارة
متخصصــة يف مجــال إدارة الجــودة
ّ
املؤسســات
وتطويــر جــودة العمــل يف
ّ
األهل ّيــة .لقــب ثــان يف إدارة الجــودة،
ويف االستشــارة التنظيم ّيــة مــن جامعــة
حاليــا ل ّلقــب الثالــث
حيفــا .وتــدرس
ًّ
يف موضــوع قيــم العمــل ،الثقافــة
اإلثن ّيــة وجــودة حيــاة العمــل يف جهــاز
العربــي يف إســرائيل.
التربيــة والتعليــم
ّ

الس ّيدة نادرة خور ّية نصور

صيدالن ّيــة يف صنــدوق مرضــى
ّ
املدنــي
مكابــي ،عضــو يف املنتــدى
ّ
الصحــة بالجليــل وعضــو يف
لتعزيــز
ّ
ــي شــفاعمرو ،مدّربــة
املنتــدى
ّ
الصح ّ
ّ
للمنظمــات ومرشــدة ســياح ّية
إدار ّيــة
ملجموعــات أمريك ّيــة يف شــفاعمرو.

الدكتور إياد خمايسي

ائــي األمــراض الباطن ّيــة والجهــاز
أخص ّ
ّ
الهضمــي والكبــد .مديــر قســم ال ّتنظيــر
ّ
املتقــدم يف مستشــفى "رمبــام"
ّ
يف حيفــا .محاضــر يف ك ّل ّيــة ّ
ــب
الط ّ
"ربابــورت" ـ التخنيــون .باحــث يف
تقن ّيــات ال ّتنظيــر ويف أمــراض وأورام
البنكريــاس .عضــو الجمع ّيــة األوروب ّيــة
الهضمــي.
واألمريك ّيــة لتنظيــر الجهــاز
ّ
عضــو ّ
منظمــة "أط ّبــاء لحقــوق اإلنســان".
املنظمــة العامل ّيــة لل ّتنظيــرa.
يف
مــدّرب
ّ

عمري
املهندس وائل
ّ

حاصــل ىلع اللقــب األ ّول يف الهندســة
(تخصــص علــم الحيــوان)،
ال ّزراع ّيــة
ّ
ّ
وىلع اللقــب األ ّول يف التمريــض مــن
تخصــص
الجامعــة العبر ّيــة ـ القــدس.
ّ
ّ
املكثــف يف مستشــفى
يف العــاج
رمبــام -حيفــا يف ســنة  .1994ناشــط
اجتماعــي ولــه دور كبيــر يف العمــل
ّ
ـي .وشــغل منصــب رئيــس جمع ّيــة
األهلـ ّ
الســنوات (.)2004-2008
الجليــل يف ّ

بروفيسور حسام حايك

بروفيســور يف الهندســة الكيميائ ّيــة يف معهــد
"راســل بيــري" للنانــو تكنولوجيــا يف ال ّتخنيــون ـ
معهــد العلــوم ال ّتطبيق ّيــة .خبيــر يف تكنولوجيــا
االجتياحــي لألمــراض.
النانــو ومجــال ال ّتشــخيص غيــر
ّ
ّ
حاصــل ىلع مــا يقــارب  50جائــزة لإلبــداع والتم ّيــز.
ّ
املجــات
عضــو يف هيئــات تحريــر العديــد مــن
ّ
الكيميائــي
امللخــص
العلم ّيــة املختلفــة .مستشــار
ّ
األكبــر يف العالــم (.)Chemical abstracts service
نشــر أكثــر مــن  170مقالــة علم ّيــة يف أفضــل
املجــات يف موضــوع النانــو تكنولوجيــا ّ
ــب،
والط ّ
ّ
قــام بكتابــة أكثــر مــن  5فصــول كتــب .لــدى
بروفيســور حايــك أكثــر مــن  28بــراءة اختــراع عامل ّيــة.

دعاس
الدكتورة رماء ّ
باحثــة ومحاضــرة يف
ك ّل ّيــة القاســمي ،باقــة
الغرب ّيــة .حاصلــة ىلع
اللقب األ ّول يف ال ّرياض ّيات
واإلحصــاء مــن الجامعــة
العبر ّيــة يف القــدس،
اللقــب األ ّول يف علــم
االجتمــاع واالستشــارة
ال ّتربو ّيــة مــن جامعــة
حيفــا ،واللقــب الثالــث
يف القيــادة ال ّتربو ّيــة
مــن جامعــة حيفــا.

الدكتورة روزالند دعيم

عضــو الهيئــة اإلدار ّيــة للجمع ّيــة منــذ ،2006
الســنوات
ورئيســة جمع ّيــة الجليــل يف ّ
( .)2009-2013حاصلــة ىلع ال ّلقب ّ
الثالث يف
الثقافــة ّ
ّ
الشــعب ّية املقارنــة و"اإلثنوغرافيــا"

الوصف ّيــة .باحثــة يف أدب األطفــال ،خبيــرة
يف تدريــس ال ّلغــات ،كلغــات أولــى ولغــات
أجنب ّيــة .تعمــل محاضــرة يف الك ّل ّيــة
األكاديم ّيــة العرب ّيــة لل ّترب ّيــة يف حيفــا.
عــدة مقــاالت منشــورة يف مواضيــع
لديهــا ّ
ّ
ـي
ـي ،التربيــة والعمــل املجتمعـ ّ
البحــث األدبـ ّ
عــدة قصــص لألطفــال.
ومــن إنتاجهــا
ّ

الدكتور جمال دقدوقي
( رئيس الهيئة اإلدار ّية)

بكر عواودة
العام لجمع ّية الجليل
املدير
ّ

رئيــس اله ّيئــة اإلدار ّيــة لجمع ّيــة الجليــل.
نفســي مســؤول يف لــواء
ائــي
ّ
أخص ّ
ّ
ّ
الشــمال .مديــر مركــز الخدمــات ال ّنفســ ّية
مختــص يف
(كفرك ّنــا -بســتان املــرج).
ّ
ّ
والضغــط
الصدمــات ال ّنفســ ّية
معالجــة ّ
فســي .مــدّرب يف "اليونيســيف" يف
ال ّن
ّ
مواجهــة حــاالت الطــوارئ واألزمــات.

بكــر عــواودة املديــر العــام لجمعيــة
الجليــل منــذ  .2009ناشــط اجتماعــي
يف اطــر كثيــرة .عمــل كمستشــار
تنظيمــي واســتراتيجي للعديــد مــن
املؤسســات .اشــغل عــدة مناصــب
اداريــة عاليــة خــال مســيرته املهنيــة.
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أعضاء الّلجنة العلم ّية االستشار ّية ملعهد البحوث ال ّتطبيق ّية:
بروفيسور عيدو يتسحاق  -جامعة حيفا
بروفيسور تسيون فحيمه  -جامعة حيفا
بروفيسور أشرف ابريق  -معهد التخنيون وعضو ادارة يف جمعية الجليل
د .مزيد فالح  -مستشفى نهريا وممثل شركة GeneArrest
السيد رياض حصري  -ممثل بلدية شفاعمرو
السيد فاروق فرهود  -مدير مدرسة األسقفية

ّ
املوظفين
طاقم
العام
بكر عواودة ـ املدير
ّ
إلياس خليف ـ مراقب حسابات ومدير
قسم املال ّية
كلير طوافشة  -مساعدة إدار ّية
رشا عطااهلل  -مساعدة إدار ّية
قسم تطوير املوارد
دانيال هاكسما -نعوم
كايا متشنر
ندين ناشف
مرجنيت أوفير

ركاز -معهد البحوث االجتماع ّية
التطبيق ّية
أحمد الشيخ محمد – باحث مدير املركز
سوسن رزق مرج ّية  -باحثة يف العلوم
االجتماع ّية
د .محمد خطيب  -باحث ومحاضر يف
ك ّل ّية صفد

طاقم معهد األبحاث ال ّتطبيق ّية
الباحثون
د .جريس جدعون – باحث ومدير
علمي
ّ
بروفيسور حسن عزايزة  -باحث ،محاضر
اإلعالم
ّ
ورئيس قسم العلوم البيئ ّية ويف كل ّية
عدوي
نورا
ّ
تل -حاي
مؤسس
البيئي والحقوق
مركز العدل
ّ
الصح ّية بروفيسور عصام ص ّباح – باحثّ ،
ّ
شركة "اجروبيكس" ،محاضر ً
أيضا يف
أميرة ع ّراف ـ محامية – مديرة املركز
ّ
كل ّية أورط براودا
يافا صغ ّير
بروفيسور أنور ر ّيان  -باحث ،محاضر
نمارق خطيب
ً
القاسمي
أيضا يف ك ّل ّية
ّ
د .ساري عاصلة  -باحث
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د .منال حاج – زاروبي  -باحثة
عمار أبو قنديل  -باحث
دّ .
د .راوية حايك  -باحثة
د .أحمد يزبك – باحث
هبة أبو تاية  -طالبة دكتوراه
أنوار مصالحة  -طالبة دكتوراه
سامية عبد الهادي  -طالبة ماجستير
روان برانسي  -طالبة ماجستير
عواد  -طالبة ماجستير
صابرين ّ
عواد  -طالبة ماجستير
صفا ّ
مهدي حسنين  -مساعد باحث
فايز سيد أحمد  -مساعد باحث
فارس حالحلة  -مساعد باحث
سالم هيبي  -مساعدة باحث
سيرين حسين  -مساعدة باحث
أميرة ياسين  -مساعدة باحث
رندة عزازمة  -مساعدة باحث
شريهان محسن  -مساعدة باحث
إيمان شواهني  -مساعدة باحث
عرين شبلي  -مساعدة باحث
نظير كناعنة ّ -
مركز فعال ّيات تعليم ّية
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