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الفهرس

الـرؤيــــا
والرسالة

ت�ّم تأس�يس جمعيّ�ة الجلي�ل، الجمعيّ�ة القطريّ�ة العربيّ�ة 

يّ�ة، ع�ام1981 . تُعت�َر جمعيّ�ة  للبُح�وث والخدم�ات الصحِّ

العربيّ�ة األهليّ�ة يف إرسائي�ل،  الجلي�ل م�ن أوَّل الجمعيّ�ات 

وتُع�َرف بأنّه�ا جمعيّة غ�ري حكوميّة وغري حزبيّة، تس�عى إىل 

يّ�ة والبيئيّة  تطوي�ر وتنمية املجتمع العرب�ّي يف املجاالت الصحِّ

والعلميّ�ة والتنمويّة. 

بتحفي�ز املب�اَدرات االجتماعيّ�ة  الجلي�ل  جمعيّ�ة  تق�وم 

واالقتصاديّ�ة الناِش�ئة، يف املجتم�ع العرب�ّي، وتدَع�م برام�ج 

التح�رُّك واملب�اَدرة م�ن القاع�دة، م�ن خ�ال تقوي�ة العم�ل 

ّ والتّنظي�م امُلْجتََمِع�ّي. املح�يِّ

إس�راتيجيّات عم�ل  إىل  باالس�تناد  تعم�ل جمعيّ�ة الجلي�ل 

وبرام�ج تنمويّ�ة ثابت�ة وطويلة األم�د. تحمي حقوق اإلنس�ان 

ّي،  وتدعم�ه يف املج�ال االجتماعّي واالقتصادّي والبيئ�ّي والصحِّ

ه يف: الحي�اة اآلِمنة وامُلس�تِقّرة؛ تطوير  عىل أس�اس ضم�ان حقِّ

ُهويَّت�ه وِكيان�ه الف�ردّي والجماع�ّي؛ الحص�ول عىل املس�اواة 

اآلم�ن وامُلْس�تَدام.  واملش�اَركة التفاعليّ�ة والعي�ش الكري�م 

تها يف تمكني املجتمع الفلس�طينّي يف إرسائيل، من  وتركَّ�ز َمهمَّ

ه�ا: التوعية والتثقي�ف البيئّي  خال وس�ائَل عدي�دٍة، ومن أهمِّ

والبُح�وث املِْهنيّ�ة واالبت�كار العلم�ّي،  �ّي والعلم�ّي،  والصحِّ

واملب�اَدرات، واملراَفع�ة والعدال�ة البيئيّ�ة ل�كّل املواطنني. 
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الفهرس

يتزام�ن ص�دور التقري�ر الس�نوّي للع�ام 2021 م�ع دخ�ول 

جمعيّ�ة الجلي�ل َعْقده�ا الراب�ع.

وقف�ت حاج�ة املجتم�ع الفلس�طينّي يف إرسائي�َل يف ثمانيّ�ات 

س�ني د. حات�م كناعنة، د.  الق�رن املايض يف س�لَّم أوليّ�ات املؤسِّ

ش�كري عطالل�ه، د. أن�ور عوض وطيِّب�ة الذكر د. رون�ا مّكاي، 

وق�د َعِم�ل ه�ؤالء ع�ىل مس�توى القاع�دة، يف تقدي�م الَخَدمات 

املب�ارََشة يف مج�االت الصّح�ة والبيئ�ة والِبن�ى التحيّ�ة عموًما، 

نتيج�َة ع�دم املس�اواة ب�ني قطاع�ات املجتم�ع املختِلف�ة. فم�ا 

س�ني إاّل أن حوَّلوا الحاجة إىل مماَرس�ة  كان م�ن مجموع�ة املؤسِّ

ونْه�ج، َوف�َق رؤيا واضح�ة كانت أم�ام أعينهم، فكان تأس�يس 

جمعيّ�ة الجلي�ل يف الع�ام 1981، وتّم َعْق�د اجتماعه�ا اإلدارّي 

ل يف الع�ام 1982. األوَّ

م�ع م�رور الوق�ت، تنام�ت احتياج�ات املجتم�ع الفلس�طينّي 

ّ وتصاع�دت، مع اتِّس�اع الَفَج�وات والف�وارق يف املجاالت  املح�يِّ

الحياتي�ة املتنوِّع�ة بني املجتمَع�ني العربّي واليه�ودّي، عىل كاّفة 

يّ�ة والبيئيّة والتعليميّ�ة واالقتصاديّة والتنمويّة  امليادين - الصحِّ

- مّم�ا حتّ�م علينا تكثيف العم�ل يف املجاالت املذك�ورة، وماءمة 

ات الحاصلة عىل  وتطوي�ر عملن�ا بم�ا يت�اءم ومواكب�َة التغ�ريُّ

ّ والعاملّي.  املس�توى املح�يِّ

ا أله�ّم إنج�ازات جمعيّة  يش�مل ه�ذا التقري�ر عرًض�ا مخت�َرً

ر مج�االت  الجلي�ل خ�ال الع�ام 2021، وه�و يعك�س ويص�وِّ

�س  عم�ل جمعيّة الجليل م�ن خال املراك�ز املتعدِّدة، التي تؤسِّ

ملرحل�ة قادم�ة يف مس�رية التنمي�ة والتطوي�ر والبناء.

م بالش�كر الجزيل إىل أعض�اء الهيئة اإلداريّة  وأخريًا فإنَّن�ا نتقدَّ

ع وتف�اٍن وإخ�اص؛ أعض�اء الجمعيّة؛  الذي�ن يعمل�ون بتط�وُّ

املوظَّف�ني؛ الباحث�ني ال�ركاء والِجه�ات املاِنحة؛ كاّف�ة أعضاء 

الهيئ�ات اإلداريّة ورؤس�اء الهيئات اإلداريّة الس�ابقني؛ املوظَّفني 

الس�ابقني، من�ذ تأس�يس الجمعيّ�ة، ع�ىل عمله�م وتفانيه�م يف 

بن�اء وتطوير مس�تقبل مجتمعنا نح�و التقدُّم واملس�اواة التاّمة 

يف الحق�وق والفرص. 

كلـمــة
اإلدارة

أحم�د الشي�خ محم�د د. جم�ال دق�دوقي     

مدير عاّم جمعيّة الجليل رئيس جمعيّة الجليل    
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ت�ّم تأس�يس معه�د البُح�وث التطبيقيّ�ة يف جمعيّ�ة الجلي�ل 

ل  األوَّ اإلس�راتيجّي  العلم�ّي  امل�روع  ويُعت�َر   ،1995 ع�ام 

م�ن نوع�ه يف املجتم�ع العربّي يف الب�اد. منذ تأسيس�ه، حافظ 

ات  امَلرَك�ز عىل مس�تويات عالية م�ن اإلنجازات، بفض�ل املؤهِّ

العلميّ�ة والكف�اءات العالي�ة لطاِق�م العامل�ني في�ه، ويض�ّم 

ص�ني، ومس�اعدي باحث�ني، وط�ّاب جامعات  باحث�ني متخصِّ

يس�تكِملون دراس�اتهم لأللق�اب العلميّ�ة العليا. 

 يحظ�ى معهد البُح�وث التطبيقيّ�ة يف جمعيّة الجلي�ل برعاية 

ِوزارة  م�ن  واع�راف  حيف�ا،  جامع�ة  ِقبَ�ل  م�ن  أكاديميّ�ة 

العل�وم والتكنولوجي�ا. ويُعت�َر معه�ًدا للبُح�وث والتطوير ذا 

مرجعيّ�ة، لتقديم امَلش�ورة واملعلوم�ات العلميّ�ة الغنيّة، ضمن 

املج�االت العلميّ�ة الت�ي يخت�ّص به�ا. كذل�ك يلت�زم معه�د 

س�ات البحثيّ�ة املحلِّيّة  البُح�وث التطبيقيّ�ة بالتعاون مَع املؤسَّ

واإلقليميّ�ة والعامليّ�ة ع�ىل مختِل�ف أنواعه�ا يف ه�ذه املجاالت. 

س�ات يف معالج�ة املي�اه، وخصوًص�ا مياه  وتعم�ل ه�ذه املؤسَّ

الحي�وّي  )الغ�از  بديل�ة  طاق�ة  إنت�اج  �ّي،  الصحِّ ف  ْ ال�رَّ

ف والفَض�ات الزراعيّة،  ْ واإليتان�ول الحيوّي( م�ن مياه ال�رَّ

بح�ث الفعاليّ�ة املض�اّدة للميكروب�ات ملس�تخَلصات وم�واّد 

طبيعيّ�ة مصدرها النبات�ات الطبيّة، واكتش�اف األدوية. يعمل 

معه�د البُح�وث التطبيقيّ�ة ع�ىل النه�وض بالبُح�وث العلميّة 

يف ه�ذه املجاالت آخ�ذًا بعني االعتب�ار االحتياج�ات االجتماعيّة 

واالقتصاديّ�ة للمجتم�ع العرب�ّي يف الب�اد. 

يهدف معهد الُبحوث التطبيقّية إلى:
إيج�اد حل�ول علميّ�ة جدي�دة لقضاي�ا مناِطِقيّ�ة وإقليميّ�ة، 

متعلِّق�ة بالصّح�ة والبيئ�ة والزراعة واألعش�اب الطبِّيّة، وكذلك 

البيولوجي�ا والكيمي�اء والبيوتكنولوجيا. بعل�وم 

· تش�جيع أبن�اء األقلِّيّ�ة العربيّ�ة ع�ىل ممارس�ة البحث 	

العلم�ّي، وتنمي�ة روح البح�ث ل�دى الجيل الناش�ئ.

· تعزي�ز النم�ّو االجتماع�ّي واالقتص�ادّي، م�ن خ�ال 	

اآلمن�ة  البيوتكنولوجيّ�ة  املب�اَدرات  وتش�جيع  دع�م 

للبيئ�ة والت�ي يمك�ن تطويره�ا صناعيًّ�ا.

تماش�يًا مع أه�داف معهد البُح�وث التطبيقيّة، ت�ّم تخصيص 

ج�زء كبري م�ن النش�اط البحثّي الستكش�اف أس�اليَب عاجيّة 

ُمْس�تدامة قليل�ة التكِلف�ة، ملعالجة نُفاي�ات َمع�ارِِص الزيتون، 

ف املنزليّ�ة والصناعيّ�ة، الت�ي م�ا زالت تش�كِّل  ْ ومي�اه ال�رَّ

إح�دى أه�ّم القضاي�ا يف امل�دن والق�رى العربيّ�ة. باإلضاف�ة 

الُبحوث
التطبيقّية
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إىل ذل�ك، فق�د أوىل امَلرَك�ز اهتماًم�ا كب�ريًا لدراس�ة خصائص 

النبات�ات الطبِّيّ�ة، ألم�راض تلوثيّ�ة ل�دى اإلنس�ان والحيوان 

لنبات. وا

يعم�ل يف معه�د البُح�وث التطبيقيّ�ة ثماني�ُة باحث�نَي وث�اُث 

باحث�اٍت. ويعم�ل، أيًض�ا، ثاث�َة عَر مس�اعَد بح�ٍث، وعرُة 

تح�ت  أطروحاته�م  بأبح�اث  يقوم�ون  ماجس�تري  ط�ّاٍب 

إرَشاف باحث�ي املعه�د، وبالتع�اون م�ع باحث�ني م�ن جامعة 

ب�ر الس�بع، كلِّيّ�ة تال ح�اي، كلِّيّ�ة كين�ريت، جامع�ة حيفا، 

وجامع�ة ميش�يغن - قس�م صح�ة الجمه�ور. كم�ا وتعم�ل 

طالبت�ا لقب ثال�ث أبح�اث أطروحتيهما تح�ت إرَشاف باحثي 

معه�د البُح�وث التطبيقيّة، وبالتع�اون مع باحث�ني من معهد 

جامع�ة تل أبي�ب وجامعة حيف�ا. هذا باإلضاف�ة إىل العديد من 

ط�ّاب الكلِّيّ�ات الذين قاموا بمش�اريع تخرُّجه�م يف مخترات 

امَلرَك�ز وتح�ت إرَشاف الباحث�ني فيه، حي�ث قام طاِق�م امَلرَكز 

بإرش�اد م�ا يزيد ع�ن ثاثِة ط�ّاٍب يف تنفي�ذ وظائ�ف اإلنهاء 

للَّق�ب األوَّل خال ع�ام 2021. 

خ�ال الع�ام 2021، حص�ل مرك�ز البُح�وث التطبيقيّ�ة عىل 

منحت�ْي بح�ٍث جديدت�ني مموَّلتني من هيئ�ات محلِّيّ�ة وُدوليّة 

مختلف�ة، ومنح�ة بح�ث أخ�رى مموَّل�ة م�ن َمرَك�ز أألبح�اث 

لدع�م »باح�ث جدي�د«، بحي�ث أصب�ح مجَم�ل األبح�اث لهذا 

الع�ام ثاث�َة عَر بحثً�ا. كذلك ن�ر باحثو امَلرَك�ز العديد من 

املنش�ورات يف امَلَج�ّات والكت�ب العلميّ�ة، وتّم تقدي�م عراِت 

الع�روض يف املؤتم�رات وورش العمل. 
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بحوث جديدة:

↙
Use of brackish and recycled water to grow willow 
(Salix spp.) silage (‘safsafage’) as a healthy 
strategic feed for large and small ruminants. 
(Prof. Hassan Azaizeh, R&D, The Galilee Society; 
Klein, J.D.* Department of Agronomy and 
Natural Resources Institute of Plant Sciences, 
Agricultural Research Organization - Volcani 
Center; Arava R&D M.P. Eilot Israel; Awabdeh, S*. 
Senior Scientist, National Center for Agricultural 
Research Center (NARC), Amman Jordan; 
Albalawneh, A. Center on Agrarian Reform and 
Rural Development for Near East (CARDNE), 
Amman 11185, Jordan; Fund: MERC-USAID; 
Project Grant Amount: $620,000; GS Amount: 
$119,000; Project Duration: 4 years, 2021 - 2025).

م�روع بح�ث مش�رَك ب�ني َمرَك�ز البُح�وث التطبيقيّ�ة يف 

 )NARC( جمعيّة الجلي�ل وامَلرَكز الوطن�ّي للبح�وث الزراعيّة

والتنمي�ة  الزراع�ّي  لإلص�اح  اإلقليم�ّي  وامَلرَك�ز  األردن،  يف 

الريفيّ�ة يف ال�رق األدن�ى )CARDNE( يف األردن، ومعه�د 

فولكان�ي ومعه�د البُح�وث بالعربة. حصل امل�روع عىل دعم 

س�ة م�ريك )MERC( األمريكيّة ملّدة 4 س�نوات.  م�ن قبل مؤسَّ

يه�دف البحث إىل اس�تخدام املياه الهامش�يّة وامُلع�اد تدويرها 

ّي. لزراع�ة نبات�ات الصفص�اف النتاج غ�ذاء حيوان�ّي صحِّ

↙
Isolation and characterization of compounds from 
Olive Mill Wastewater with antimicrobial activity 
for the treatment of bacteria and phytopathogenic 
fungi and as a natural preservative for the food 
industry. (Hassan Azaizeh, R&D The Galilee 
Society; Eyal Kurzbaum, Tel-Hai College; Fund: 
Tel Hai College; Grant Amount: 40,000 NIS; GS 
Amount: 20,000 NIS; Project Duration: 2 years, 
2021- 2022) 

التطبيقيّ�ة  البُح�وث  َمرَك�ز  ب�ني  مش�رَك  بح�ث  م�روع 

إىل  البح�ث  يه�دف  ت�ال ح�اي.  وكلِّيّ�ة  الجلي�ل  يف جمعيّ�ة 

اس�تخاص وتحليل امل�واّد م�ن مخلَّف�ات عر الزيت�ون ذات 

النش�اط املض�اّد للميكروب�ات، لع�اج البكتريي�ا والُفْطِريّ�ات 

مس�بِّبة األم�راض النباتيّ�ة وكموادَّ حافظ�ٍة طبيعيّ�ة لصناعة 

ألغذية. ا

↙
Using of Calcium Carbonate as an Additive 
to Enhance Energy Production and Water 
Purification. (Dr. Mahmud Diab, R&D, The 
Galilee Society; Fund: GS; Grant Amount: 25,000 
NIS; Project Duration: 3 years, 2021 - 2024).

م�روع بح�ث يف َمرَكز البُح�وث التطبيقيّ�ة يف جمعيّة الجليل 

كربون�ات  م�ن  نانونيّ�ة  ُجَس�يْمات  اس�تخدام  إىل  ويه�دف 

الكالس�يوم لتحس�ني إنت�اج الطاق�ة وتنقي�ة املياه.
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أبحاث جارية:

↙
ULTIMATE: indUstry water-utiLiTy for a sMarter 
wATer society. (Prof. Isam Sabbah and Dr. Katie 
Baransi-Karkaby; European partners; Fund: 
Horizon 2020; GS Grant Amount: 407,000 €; 

Project Duration: 3 years, 2020 - 2023). 

ك�ة  ه�و م�روع بح�ث مش�رَك ب�ني جمعيّ�ة الجلي�ل، ورََشِ

ك�ة مك�وروت اإلرسائيليّ�ة من جه�ة، وعدد  أچروبيك�س، ورََشِ

كات املي�اه الرائ�دة، ومقدِّم�ي  كات الصناعيّ�ة، ورََشِ ِ م�ن ال�رَّ

صة،  �طة املتخصِّ كات الصغ�رية واملتوسِّ ِ َخَدم�ات املياه، وال�رَّ

ومعاه�د بح�وث، وَش�بَكات تع�اون يف مج�ال صناع�ة املي�اه 

العامليّ�ة من الجهة األخرى. يش�ارك يف تنفي�ذ املروع 28 من 

الركاء م�ن ُدول متعدِّدة. البح�ث بتمويل من ِقبَ�ل املفوَّضيّة 

األوروبيّ�ة، ويف إط�ار برنامج هوري�زون )Horizon(، ويهدف 

�ّي )الصناعيّة  ف الصحِّ ْ إىل تنقي�ة وإعادة اس�تخدام مياه الرَّ

والبلديّ�ة(، باإلضافة إىل اس�تخراج الطاقة واس�تغالها وإعادة 

اس�تخدام املركِّب�ات القاِبل�ة لاس�تغال ذات القيم�ة املضافة 

ف الصناعّي.  ْ العالي�ة املوجودة يف مي�اه ال�رَّ

↙
Coccidiosis Prevention in Farm Animals. (Prof. 
Hassan Azaizeh; Dr Manal Haj-Zaroubi; Dr. 
Yan Landau - Volcani Center, Fund: ICA; Grant 
Amount: 100,000 $, GS part 80,000 $, Project 
Duration: 2 years, 2020-2022).

م�روع بح�ث مش�رَك ب�ني َمرَك�ز البُح�وث التطبيقيّ�ة يف 

س�ة إيكا  جمعيّ�ة الجليل، ومعه�د فولكان�ي، بتمويل من مؤسَّ

)ICA( مل�ّدة س�نتني. يق�وم البحث عىل العمل عىل اس�تخاص 

به�دف  )الَعَك�ر(  الزيت�ون  مخلَّف�ات  م�ن  طبيعيّ�ة  م�اّدة 

الدج�اج،  يف  للدي�دان  معاَلج�ة طبيعيّ�ة  كم�اّدة  اس�تعمالها 

باإلضاف�ة إىل م�واّد فّعال�ة ض�ّد البكتريي�ا والُفْطِريّ�ات ومواّد 

 .)Antioxidants( األكَس�دة  ض�ّد 

↙
Conversion of Wastewater Treatment Sludge to 
Biofuels and High Added Value Products. (Dr. 
Yoram Gerchman (PI), University of Haifa; Prof. 
Hassan Azaizeh; Aid Yunis, Tel-Hai College; 
Dr. Abeer Balawneh, CARDNE, Jordan, Fund: 
MERC-USAID; Grant Amount: $682,500. GS part: 
$133,500, Project Duration: 4 years, 2021- 2025).

التطبيقيّة يف جمعيّة  البُحوث  َمرَكز  بني  مروع بحث مشرَك 

وامَلرَكز  حاي  تال  وكلِّيّة  حيفا  وجامعة  جهة،  من  الجليل، 

األدنى  الرق  يف  الريفيّة  والتنمية  الزراعّي  لإلصاح  اإلقليمّي 

األردن، من جهة أخرى. حصل املروع عىل  )CARDNE( يف 

سة مريك )MERC( األمريكيّة ملّدة 4 سنوات. يهدف  دعم مؤسِّ

املياه  معالجة  إِثْر  املتبقية  الصلبة  النُّفايات  معالجة  إىل  البحث 

العاِدمة البيتيّة، والتي تُعتَر نُفايات قليلة االستعمال، من خال 

تربية أحد أنواع الحرات عىل هذه النُّفايات، بحيث تقوم بتحليل 

وتحِلية تلك النُّفايات، وهكذا نحصل عىل حرات غنيّة بالدهون 

أو  كيميائيّة  الدهون بطرق  يتّم تحويل  والروتينات.  الطبيعيّة 

بيولوجيّة إىل طاقة من نوع بيوديزل، وتستعَمل الروتينات غذاًء 

للحيوانات وتربة لألسماك. 
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↙
Unity and diversity in nature and society. (Dr. Sare Asli 
(PI) The Galilee society R&D, Bethlehem University 
(PI); Center for Human Convergence, Bethlehem 
Palestine; Fund: EU Peace building Initiative (EUPI); 
Grant Amount: 851,524.80 €. GS part ~ 250,000 €; 
Project Duration: 3 years, 2020 - 2022).

لحم  بيت  وجامعة  الجليل،  جمعيّة  بني  مشرَك  بحث  مروع 

بدعم  املروع  ساحور.  بيت  يف  الشعوب  بني  التقاُرب  وَمرَكز 

وتربويّة  علميّة  فعاليّات  ن  ويتضمَّ األوروبّي،  االتِّحاد  وتمويل 

ع البيولوجّي والَعاقة باملجتمع وتراثه.  وثقافيّة، تبحث التنوُّ

↙
Water-Energy Research Center (Israel-US 
CoWERC). (Ben-Gurion University of the Negev 
(BGU), Technion Research & Development 
Foundation LTD., Mekorot, Fluence Corporation, 
Maagan Michael Kantor, The Galilee society 
R&D (Prof. Isam Sabbah and Dr. Katie Baransi-
Karkaby). USA part includes: Northwestern 
University, Argonne National Laboratory, Yale 
University, Evoqua Water Technologies LLC., 
Metropolitan Water Reclamation District of 
Greater Chicago, Hampton Roads Sanitation 
District, CycloPure, Inc. Fund: Israel-U.S. 
Binational Industrial Research and Development; 
Grant Amount: $, GS part $295,848; Project 
Duration: 5 years, 2020 - 2025).

مروع بحث بمشاركة أمريكيّة إرسائيليّة، إلقامة َمرَكز أبحاث 

مياه وطاقة، بتمويل من صندوق بريد )BIRD(. يهدف املروع 

إىل تطوير ودراسة ِتْقِنيّات جديدة، باالعتماد عىل تحليل أنظمة 

لتطوير طرق تَْحِليَة املياه العادمة، معالجتها وإعادة استعمالها 

من  باحثون  املروع  يف  يشارك  الطاقة.  مصادر  واسرجاع 

جامعة بن جوريون، معهد التخنيون، َمرَكز البُحوث التطبيقيّة 

كات مياه، باإلضافة إىل باحثني من جامعة  يف جمعيّة الجليل ورََشِ

نورث ويسرن، املعمل الوطنّي أريجون - جامعة ييل األمريكيّة، 

كات أمريكيّة يف مجال املياه والطاقة. باإلضافة إىل ِعّدة رََشِ

↙
Upgrading waste-derived biogas production 
through big-data, genomic driven community 
engineering. (Dr. Shiri freilich (PI) - Newe-Ya’ar 
Research Center, Prof. Isam Sabbah (PI) - Braude 
College. Dr. Katie Baransi-Karkaby (PI) The 
Galilee society R&D, Fund: Ministry of science 
and technology, cleantech; Grant Amount: 
800,000 NIS, GS part: 77,805 NIS, Project 
Duration: 3 years, 2020 - 2023).

مروع بحث بمشاَركة بني َمرَكز البُحوث التطبيقيّة يف جمعيّة 

الجليل، ومعهد فولكاني، وكلِّيّة براوده، بتمويل ِوزارة العلوم. 

مبدإ  عىل  باالعتماد  البيوغاز  إنتاج  تحسني  إىل  املروع  يهدف 

»البيانات الكبرية« )Big Data( وهندسة كائنات ِمْجَهريّة.

↙
Development of a stable biotechnological 
process for the production of “clean” biogas for 
transportation by anaerobic digestion of food 
industry wastewater based on hybrid high rate 
anaerobic bio-system with immobilized Candida 
Rugosa fungus. (Dr. Sare Asli (PI) and Dr. Jeries 
Jadoun (Co-PI); Fund: MOEP; Grant Amount: 
412,258 NIS, Project Duration: 3 years, 2020 - 
2022).
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م�روع بحث�ّي، بتموي�ل م�ن ِوزارة حماي�ة البيئ�ة، ويهدف 

إىل تطوي�ر عمليّة بيولوجيّ�ة تكنولوجيّة مس�تِقّرة إلنتاج الغاز 

ف الصح�ّي الناتجة من  ْ الحي�وّي »النظي�ف« من مي�اه ال�رَّ

الصناع�ات الغذائيّ�ة. تعتم�د ِتْقِنيّة املروع ع�ىل نظام حيوّي 

.Candida Rugosa ن م�ع ُفْطِريّات مثبت�ة ال هوائ�ّي مهجَّ

↙
Decentralised Composting in Small Towns 
«DECOST». (Prof. Isam Sabbah, and partners 
from Italy, Spain, Greece, Jordan and Plastine; 
Fund: ENI CBC MED PROGRAMME; Budget: 
3,011,231 €, (GS part 192,075 €); Project Duration: 
3 years, 2019 - 2022).

التطبيقيّة يف جمعيّة  البُحوث  َمرَكز  بني  مروع بحث مشرَك 

وِوكاالت  والبلديّات  الفاِعلة  سات  املؤسَّ من  والعديد  الجليل، 

النُّفايات، وَمراِكز بُحوث يف سّت دول مختِلفة يف حوض البحر 

األوسط )فلسطني  الرق  ط، منها ثاث دول يف  املتوسِّ األبيض 

إيطاليا  )إسبانيا،  أوروبيّة  دول  وثاث  وإرسائيل(  واألردّن 

إىل  املروع  يهدف  األوروبّي.  االتِّحاد  من  وتمويل  واليونان(، 

الصلبة  العضويّة  النُّفايات  إلدارة  َمرَكزّي،  غري  نظام  تطوير 

النُّفايات  معالجة  من  واالستفادة  الطعام،  هْدر  من  والحّد 

نقل  إمكانيّة  مع  توجيهيّة،  ُخّطة  تطوير  بهدف  العضويّة، 

وإعادة تطبيق هذه التجِربة يف بلدان أخرى مستقبًا. 

↙
Tracking the dynamics of bioremediation 
processes in soil through integrated use of 
electrochemical anaerobic reactors and genomic 
based modeling. (Prof. Isam Sabbah, Dr. Katie 
Baransi-Karkaby, and PI partners from Israel 

and China; Fund: NSFC-ISF; Grant Amount: 
1,049,607  NIS (Israeli team), (GS part 290,000 
NIS, Project Duration: 3 years, 2019 - 2022).

جمعيّة  يف  التطبيقيّة  البُحوث  َمرَكز  بني  مشرَك  بحث  مروع 

أبيب  تل  جامعة  السبع،  بر  جامعة  فولكاني،  ومعهد  الجليل، 

سة  وجامعة نانجينغ الزراعيّة الصينيّة. املروع بتمويل من املؤسَّ

سة العلوم الطبيعيّة الوطنيّة الصينيّة.  اإلرسائيليّة للعلوم، ومؤسَّ

يهدف املروع إىل تطوير معاَلجة حيويّة لتلوُّث الربة بامللوِّثات 

الكهروكيميائيّة  امُلفاِعات  إدماج  بواسطة  الخِطرة،  العضويّة 

 genome الاهوائيّة، وتطبيق نهج النَّْمذَجة القائمة عىل الجينوم

approaches modeling scale لدراسة تحلُّل الهيدروكربونات 

األروماتيّة )عائلة البنزين( يف ظروف الهوائيّة.

↙
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: MOA; Budget: 1,500,000 IS; 
GS Budget: 450,000 IS, Project Duration: 5 years 
2015-2021).

م�روع بح�ث مش�رَك ب�ني َمرَك�ز البُح�وث التطبيقيّ�ة يف 

جمعيّ�ة الجلي�ل، والجامع�ة العريّة ومعهد فولكان�ي، بتمويل 

م�ن ِوزارة الزراعة. يه�دف املروع إىل تغيري مبن�ى الدُّهنيّات 

يف غش�اء الخليّ�ة بواس�طة التغذي�ة، م�ن أجل تحس�ني مناعة 

امُلنِْتجة. الحيوان�ات 



12جمعّية الجليل www.gal-soc.org التـقــريــر السنــوّي 2021

الفهرس

مقاالت تّم نشرها في َمَجاّلت علمّية 2021: 

↙
Abou-Kandil, A., Shiblia, A., Azaizeh, H., Wolff, 
D., Wick, A., Jadoun, J. 2021. Fate and removal 
of bacteria and antibiotic resistance genes in 
horizontal subsurface constructed wetlands: 
Effect of mixed vegetation and substrate type. 
Science of The Total Environment 759, 144193. 
IF=7.96, Q1: 25/274. https://doi.org/10.1016/j.
scitotenv.2020.144193.

↙
Awwad, S., Markovics, A., Halahlih, F., Yazbak, 
A., Haj-Zaroubi, M., Muklada, H., Klein, J.D., 
Azaizeh, H. 2021. Effect of irrigation water source 
on secondary metabolites in Salix acmophylla 
and their potential to impair exsheathment 
of gastro-intestinal nematodes.  Ann Agric 
Crop Sci. 6(3): 1079. https://doi.org/10.26420/
annagriccropsci.2021.1079 . IF=2.03, Q1. 

↙
Hadaya,  O.,  Landau,  Y.S.,  Muklada,  H.,  Deutch-
Traubmann,  T., Glasser,  T.,  Bransi Nicola,  R., 
Azaizeh,  H., Awwad,  S., Halahlih,  F., Shalev,  
Y., Argov-Argaman, N.  2021.  Direct effects of 
phenolic compounds on the mammary gland: 
In vivo and ex vivo evidence. Food Chemistry 
Molecular Sciences  3, 100034.  

https://doi.org/10.1016/j.fochms.2021.100034. 
IF=7.514, Q1.   

↙
Dong, S., Page, M.A., Hur, A., Hur, K., 
Bokenkamp, K. V., Wagner, E.D., Plewa, M.J., 
Massalha, N., 2021. Comparison of Estrogenic, 
Spectroscopic, and Toxicological Analyses of 
Pilot-Scale Water, Wastewaters, and Processed 
Wastewaters at Select Military Installations. 
Environ. Sci. Technol. 55, 13103–13112.  https://
doi.org/10.1021/acs.est.1c00568. IF= 9.028, Q1. 

↙
Diab, M., Shreteh, K., Volokh, 

M., and Mokari, T. 2021. 
"Formation of Copper Oxide 
Nanotextures on Porous 
Calcium Carbonate Templates 
for Water Treatment«, 

Molecules  26, 6067. https://doi.
org/10.3390/molecules26196067. 

IF= 4.411, Q2.

Asli S, Eid R, Hugerat M. 2021. A novel 
pretreatment biotechnology for increasing 
methane yield from lipid-rich wastewater based on 
combination of hydrolytic enzymes with Candida 
rugosa fungus. Prep Biochem Biotechnol. 31:1-
11. doi: 10.1080/10826068.2021.1901233. Epub 
ahead of print. PMID: 33787468. 

Eric A Ben-David, Maryana Habibi, Elias 
Haddad, Mahdi Hasanin, Dror L Angel, Andy 
M Booth, Isam Sabbah, 2021. Microplastic 

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.144193
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.144193
https://doi.org/10.26420/annagriccropsci.2021.1079
https://doi.org/10.26420/annagriccropsci.2021.1079
https://www.sciencedirect.com/science/journal/26665662
https://www.sciencedirect.com/science/journal/26665662
https://www.sciencedirect.com/science/journal/26665662/3/supp/C
https://doi.org/10.1016/j.fochms.2021.100034
https://doi.org/10.1021/acs.est.1c00568
https://doi.org/10.1021/acs.est.1c00568
https://doi.org/10.3390/molecules26196067
https://doi.org/10.3390/molecules26196067
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720354097
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distributions in a domestic wastewater treatment 
plant: Removal efficiency, seasonal variation and 
influence of sampling technique. Science of the 
Total Environment, Volume 752, 15 January 2021, 
141880 .
https://www.sciencedirect.com/science/article/
abs/pii/S0048969720354097    

ُتنَشـر  ولـم  للنشـر،  َقبولهـا  تـّم  مقـاالت 
علمّيـة:  َمَجـاّلت  بعـُد فـي 

↙
Verstraetea, W., Yanuka-Golub, K., Driesenb, 
N., De Vrieze, J. (2021). Engineering microbial 
technologies for environmental sustainability: 
choices to make. Microbial Biotechnology 
(Accepted for publication November 2021).

مهـا أو شـارك فيهـا َمرَكـز  مؤتمـرات نظَّ
 :2021 التطبيقّيـة  الُبحـوث 

· نظَّ�م معهد البُح�وث التطبيقيّة يف جمعيّ�ة الجليل مؤتمره 	

العلم�ّي الس�نوّي بتاري�خ 15.11.2021، وجاهيً�ا وَعْر 

تطبي�ق زوم، به�دف ع�رض آِخ�ر امُلْس�تََجّدات والنتائج 

لألبح�اث العلميّ�ة الجارية يف معه�د األبح�اث التطبيقيّة، 

يرت�اده  س�نوّي  طق�ٍس  بمثاب�ة  املؤتم�ر  ه�ذا  يعت�َر 

ٌع م�ن كاّف�ة أطي�اف املهتّم�ني  جمه�وٌر واس�ٌع ومتن�وِّ

بالعل�وم والتعلي�م. تخلَّل املؤتم�ر ثاث َجَلس�ات متنوِّعة، 

�لوكات  األوىل متعلِّق�ة بأبح�اث ح�ول تغ�ري امُلن�اخ والسُّ

يّ�ة والثاني�ة ش�ملت أبحاثً�ا علميّة ُمث�رية للنقاش  الصحِّ

ح�ول البيئ�ة والطاق�ة، أّم�ا الثالث�ة فتعلَّق�ت بِتْقِنيّ�ات 

ملعاَلج�ة املي�اه واس�تخراج امل�واّد ذات القيمة. ش�ارك يف 

املؤتم�ر العدي�ُد م�ن الباحث�ني، ومندوبون ع�ن جاِمعات 

مختِلف�ة يف الب�اد، باإلضاف�ة إىل ع�دد كب�ري م�ن معلِّمي 

العل�وم والزراع�ة والبيئة م�ن املجتمع العرب�ّي واملجتمع 

متع�دِّدة  ِوزارات  ع�ن  ممثِّل�ني  إىل  باإلضاف�ة  اليه�ودّي، 

الباد.   أبح�اث يف  وَمراك�ز 

· احتف�ل معه�د البُح�وث التطبيقيّ�ة يف جمعيّ�ة الجلي�ل 	

بم�ي 25 عاًم�ا ع�ىل تأسيس�ه وذل�ك ضم�ن تنظيم�ه 

مؤتم�ًرا ُدَوليًّ�ا بعن�وان »بُحوث املي�اه والطاقة عىل اس�م 

الراحلة الدكت�ورة مريم فالدمان«، املنعق�د يف تاريخ 15-

�ع الصناعّي – النارِصة. ُس�ّمي  2021/12/16، يف امُلجمَّ

املؤتم�ر ع�ىل اس�م الدكت�ورة الراحل�ة مري�م فالدم�ان، 

رئيس�ة قس�م املش�اريع البيئيّة يف ِوزارة العلوم يف سنوات 

التس�عنَي، تكريًم�ا وتقدي�ًرا ملس�اهمتها ودعمه�ا الكب�ري 

ملعه�د البُح�وث التطبيقيّ�ة يف جمعيّ�ة الجليل من�ذ بداية 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720354097
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720354097
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720354097
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00489697/752/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969720354097
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969720354097
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َمس�اره. يف الي�وم الثاني ه�َدَف املؤتمر إىل ع�رض نتائج 

َويِلّ يف مج�ايِل املي�اه والطاقة؛  م�روع ULTIMATE ال�دُّ

املم�ول م�ن االتِّح�اد األوروبّي. 

· املش�اَركة يف مؤتم�ر املي�اه الثام�ن بتنظيم كلِّيّ�ة تل حاي 	

وتع�اون معه�د البُح�وث التطبيقيّ�ة يف جمعيّ�ة الجليل، 

ات  واملنعق�د يف تاري�خ 3.6.2021. تناول املؤتم�ر املتغريِّ

ات امُلناخيّة  يف االقتص�اد املائي يف الش�مال يف ظ�ّل التغ�ريُّ

والبيئيّ�ة  التكنولوجيّ�ة  والجوان�ب  املِنَْطق�ة  ع�ة يف  املتوقَّ

الس�تعادة املي�اه وتحليَ�ة املي�اه. ش�ارك يف املؤتم�ر أكثر 

م�ن 80 باحثً�ا وطالبًا.

عروض في مؤتمرات وورشات عمل:

• Prof. Hassan Azaizeh, 

Tiltle of Presentation: 

Preparation of 

natural plastic from 

lignocellulosic 

waste. The annual 

conference of the 

Institute of Applied Research, Galilee 

Society 15 November 2021. 

• Prof. Isam Sabbah, meeting with middle 

school students, Ofanim orginaization, 25 

March, 2021. 

• Prof. Isam Sabbah, Microplastic 

distributions in a domestic wastewater 

treatment plant: removal efficiency, 

seasonal variation and influence of 
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sampling. Seminar for 

graduate students and 

reserakcher at Ben 

Gurion University, 8 

April, 2021.

• Prof. Isam Sabbah, 

Gojelly prototype 

microplastics filter, International 

workshop “Removal of Marine Litter & 

Circural Economy” Arsenale of Venice, 03 

June 2021.

• Prof. Isam Sabbah, K. Baransi-

Karkaby, N. Massalha, A. Aharoni, 

H. Raanan Kiperwas, D. Iossifidis, E. 

Bizani, C. Christophoridis, M. Touloupi, 

Biogas production from anaerobic pre-

treatment of municipal and/or food 

industry wastewater in Karmiel, Israel. 

AQUA CIRCULAR On-line Conference, 

AQUADEMICA, 7-8 October 2021.

• Prof. Isam Sabbah, Tiltle of Presentation: 

Micro- and Nano-Plastics in Water: 

Challenges for Monitoring, Detection and 

Disposal “. The annual conference of the 

Institute of Applied Research, Galilee 

Society 15 November 2021.

• Dr. Jeries Jadoun. Title of presentation: 

Effect of mixed vegetation and substrate 

type on the removal of bacteria and 

antibiotic resistance genes in horizontal 

subsurface constructed wetlands. 

BioST- World 

Biological Science 

and Technology 

Conference 2021, 26 

August 2021. 

• Dr. Jeries 

Jadoun, Tiltle of 

Presentation: Identification of natural 

compounds of plant origin with 

antibacterial activity against Helicobacter 

pylori. The annual conference of the 

Institute of Applied Research, Galilee 

Society, 15 November 

2021.

• Dr. Katie Baransi-

Karkaby, Female 

Conversation 

“Between Women 

in Scientific Careers 

and Students of the” Scientists of the 

Future “Program, Striving for Science. 

Conference of the Council for the 

Advancement of Women in Science and 

Technology, Ministry of Science, 3 August 

2021 (Zoom).  

• Dr. Katie Baransi-Karkaby, In situ 

modification of desalination membranes 

for improved performance. The annual 

conference of the Institute of Applied 

Research, Galilee Society, 15 November 

2021.



16جمعّية الجليل www.gal-soc.org التـقــريــر السنــوّي 2021

الفهرس

• Dr. Keren Yanuka-Golub, Managing 

microbial communities for contaminated 

soil bioremediation and producing clean 

energy. The annual conference of the 

Institute of Applied Research, Galilee 

Society, 15 November 2021.

• Dr. Mahmud Diab, Nanomaterials: 

Fundamentals and Applications, Teaching 

and Learning Science in a Diverse World, 

19 October 2021.

• Dr. Mahmud Diab, Tiltle of Presentation: 

Preparation of nano hybrid structure 

of α-Fe
2
O

3
−CdFe

2
O

4
 and the study of 

its photoelectrochemical properties for 

alternative energy production”. The 

annual conference of the Institute of 

Applied Research, Galilee Society 15 

November 2021.

• Dr. Manal Haj-

Zaroubi, India and 

Israel Women in 

STEM: Sharing 

Ideas & Initiatives, 

mini conference 

(online), 24 November 2021. 

• Dr. Manal Haj Zaroubi, Tiltle of 

Presentation: “Green” coccidiostat for the 

poultry industry. The annual conference 

of the Institute of Applied Research, 

Galilee Society, 15 November 2021.

• Dr. Nidal Masallha, 
Tiltle of Presentation: 
Can New Water 
Treatment 
Technologies 
Eliminate Toxicity 
Causes?. The annual 
conference of the Institute 
of Applied Research, Galilee Society 15 
November 2021. 

• Omar Asi, Katie Baransi-

Karkaby, Isam Sabbah 

DECOST online 

lecture: “Food Waste 

in Ramadan”, 11 

April 2021. 

• Omar Asi, Katie 

Baransi-Karkaby, Isam Sabbah DECOST 

online lecture: “From Food waste to 

Sustainability”, 7 May 2021.

	· Omar Asi, Katie Baransi-Karkaby, 

Isam Sabbah DECOST online lecture: 

“Waste Management and Decentralized 

Composting”, 5 July 2021.

	· Dr. Sare Asli, The effect 

of Candida Rugosa 

fungus on methane 

yield, The annual 

conference of the 

Institute of Applied 

Research, Galilee Society, 15 

November 2021. 
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اسـتضافة متحدِّثيـن ضيـوف فـي نـدوات 
علمّيـة للعـام 2021 

يدعو معهد البُحوث التطبيقيّة - بشكل دائم - باحثني وعلماَء 

يف معاهد البُحوث املختِلفة من الباد وخارجها لعرض أبحاثهم 

البحثيّة  املواضيع  أهّم  عىل  االطِّاع  أجل  من  املعهد؛  لطاقم 

تّم  املعهد.  باحثي  وبني  بينهم  التعاون  فرص  وتوفري  الحاليّة، 

هذا العام استضافة باحثني، وقد تحدَّثوا حول املواضيع التالية:

	· Dr. Ramez Eid, Environmental 

Anthropology and Climate Change: 

Research, Education and Possible 

Scientific Cooperation”. 4/1/2021.

	· Dr. Keren Yanuka Golub, “Harnessing 

microbial ecology tools for sustainable 

wastewater treatment, environmental 

bioremediation and clean energy in 

Israel”. 18/2/2021. 

	· Dr. Muhammad Y. Bashouti, “Hybrid 

Interfaces Dominated Materials: Basic and 

applied Technology”. 25/3/2021.

	· Dr. Nesrin Ghanem-Zoubi, “Brucellosis 

among Arabs: the never ending story?”. 

22/4/2021.

	· Professor Sabre Kais, Professor of 

Chemistry, Physics and Computer Science. 

Purdue Quantum Science and Engineering 

Institute “Quantum Computing and the 

Second Quantum Revolution”. 28/7/2021. 

	· Dr. Avner Ronen, “Magnetic and 

Thermally Conducting Membranes for 

Membrane Distillation”. 30/7/2021.

	· Prof. Zaher Azzam, “Pulmonary 

Edema Clearance: Physiology & 

Pathophysiology”. 19/8/2021.
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إىل  ه�دف  وق�د   ،)35-18 الجي�ل  )مجموع�ة  إرسائي�ل  يف 

توف�ري البيان�ات اإلحصائيّ�ة يف املج�االت التالي�ة: الخصائص 

الديموغرافيّ�ة، التعلي�م، العمل، الصّح�ة، الحي�اة االجتماعيّة، 

الُبحوث
االجتماعّية »ركاز«

يُعت�َر َمرَك�ز البُح�وث االجتماعيّ�ة التطبيقيّ�ة »ركاز« َمرَكزا 

ًص�ا بدراس�ة ومس�ح الظواه�ر االجتماعيّة،  إحصائيًّ�ا متخصِّ

يّ�ة والبيئيّة الخاّصة باملجتمع الفلس�طينّي  االقتصاديّ�ة، الصحِّ

يّة هذه الدراس�ات وامُلس�وحات يف كونها  يف الب�اد. تكُم�ن أهمِّ

الظ�روف  يف  وتبح�ث  الواق�ع،  ص  تش�خِّ وعميق�ة،  ش�املة 

يت�ّم  الت�ي  الظواه�ر  ع�ىل  التأث�ري  ذات  املحيط�ة  والعوام�ل 

الق�رارات  واتِّخ�اذ  السياس�ات  لوض�ع  كأس�اس  طرحه�ا، 

الازم�ة لرس�م الِخَط�ط التنمويّ�ة املس�تقبليّة.

االجتماعيّ�ة  البُح�وث  َمرَك�ز  اس�تمّر   ،2021 س�نة  خ�ال 

التطبيقيّ�ة »ركاز« بإج�راء العدي�د من الدراس�ات، يف مجاالت 

العم�ل،  يف  وتداُخل�ه  اليوم�ّي  تفاُعل�ه  إىل  إضاف�ة  مختِلف�ة، 

امُلْعَطي�ات  رص�د  خ�ال  م�ن  الكورون�ا  جائح�ة  ملكافح�ة 

عاّم�ة.  والجمه�ور  الق�رار  متَّخ�ذي  للمختّص�ني،  وتوفريه�ا 

�ص أه�ّم الدراس�ات الت�ي أُجريَ�ت يف َمرَك�ز  وفيم�ا ي�ي ملخَّ

 :2021 للع�ام  »ركاز« 

مسح الشباب في المجتمع 
الفلسطينّي في إسرائيل، 2021 

أنه�ى َمرَك�ز البُح�وث االجتماعيّ�ة التطبيقيّ�ة »ركاز« امَلْس�ح 

الفلس�طينّي  املجتم�ع  يف  الش�باب  ح�ول  �ع  واملوسَّ الش�امل 
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الُهويّ�ة واالنتماء، أنم�اط الثقاف�ة الس�ائدة، اآلراء واملواقف يف 

قضاي�ا اجتماعيّ�ة مختِلف�ة حيث ش�ملت عيِّنة امَلْس�ح 1,535 

أرسة فلس�طينيّة موزَّع�ة يف أرب�ع مناِط�ق: الش�مال، حيف�ا، 

امَلرَك�ز والنق�ب، إضاف�ة إىل أربع م�دٍن مختَلطة وه�ي: حيفا، 

الن�ارِصة العلي�ا، ياف�ا والرَّْملة. 

وم�ع انته�اء العم�ل يف ه�ذا املس�ح، أص�در امَلرَك�ز تقري�ًرا 

�اً يع�رض النتائ�ج امَلرَكزيّة يف كت�اب باللغت�ني العربيّة  مفصَّ

والعريّ�ة، وملخًصا باللغ�ة اإلنجليزيّة أيًضا، كم�ا َعَقد مؤتمًرا 

�عا لع�رض نتائج امَلْس�ح. موسَّ

أبحاث معمقة حول الشباب الفلسطيني 
في اسرائيل

ِضم�ن اس�تثمار نتائ�ج امَلْس�ح الش�اِمل للش�باب، ت�مَّ إجراء 

ق�ة باس�تعمال البيان�ات واملعلومات  ع�دد م�ن األبح�اث املعمَّ

الناتج�ة ع�ن امَلْس�ح، مث�ل بح�ث ح�ول العاق�ة ب�ني أنماط 

التغذي�ة لدى الش�باب، برؤي�ة مقاِرن�ة، وبحث ح�ول العاقة 

ب�ني تعرُّض رَشيحة الش�باب لظواه�ر العنريّ�ة وتأثريه عىل 

الصّح�ة النفس�يّة وبُح�وث أخ�رى. يُذَكر أن�ه يت�ّم العمل عىل 

كتاب�ة ع�دد م�ن املق�االت العلميّة ح�ول ه�ذه البُح�وث نحو 

نره�ا يف امَلَج�ّات العلميّ�ة العامليّة.

بحـث نجاعـة عـاّلج مرضى السـكري وضغط 
الدم لدى المسـّنين في ِمْنطقة الشـمال

أنه�ى َمرَك�ز ركاز البح�َث ح�ول نجاعة وتقيي�م عاج مرىض 

�كَّرّي وضغ�ط ال�دِم املس�نني يف الش�مال حيث ت�مَّ تحليل  السُّ

ل ُق�دِّم إىل امَلرَكز القطرّي  البيان�ات وإعداد تقرير علم�ّي مفصَّ

يّ�ة )NIHP(. وخل�ص  لبح�ث السياس�ات والَخَدم�ات الصحِّ

البح�ث إىل ع�ّدة اس�تنتاجات ُمهّمة، ت�ّم تقديمه�ا كاقراحات 

�كَِّرّي وضغط  لتحس�ني وتعزي�ز منظومة معالج�ة مرىض السُّ

ال�دِم املس�نني العرب. 

إعداد وتقديم »اقتراحات بحث«
ق�ام طاق�م »ركاز« بإع�داد اقراح�ات بح�ث وتقديمه�ا إىل 

صنادي�ق دع�م وتموي�ل يف الب�اد وخارجه�ا. ومن ب�ني هذه 

االقراح�ات، بح�ث ح�ول أنم�اط اس�تخدام منظوم�ات الطّب 

الرَّْقِم�ّي )الديجيت�ايلّ(، بح�ث ح�ول ح�االت ونَِس�ب الَوَفيات 

ّي البيئ�ّي الثاني.  »الفائض�ة« يف ف�رة الكورونا، امَلْس�ح الصحِّ

كم�ا يج�ري العم�ل ع�ىل إع�داد اق�راح بح�ث ح�ول الصّحة 

النفس�يّة عن�د األوالد الع�رب يف إرسائي�ل.

فـي  جامعييـن  طـاّلب  وتوجيـه  مرافقـة 
جامعـة   – الجماهيرّيـة  الصّحـة  مجـال 

المتَّحـدة الواليـات  مشـيغين، 
بمرافق�ة وتوجي�ه د. محم�د خطي�ب، قام�ت طالبت�ان للَّقب 

الثان�ي يف الصّح�ة الجماهرييّ�ة، يف جامع�ة مش�يغني، بإجراء 

�ّي البيئ�ّي  ق�ني اعتم�اًدا لبيان�ات امَلْس�ح الصحِّ بحث�ني معمَّ

وَمْس�ح الش�باب اللَّذَين أُجِري�ا يف »ركاز«. يُذَك�ر أن ُمْخَرجات 

ه�ذه البُح�وث األساس�يّة هي مق�االت علميّ�ة، يت�ّم العمل عىل 

نره�ا يف َمَج�ّات علميّ�ة عامليّ�ة رائدة. 

إصـدار تقريـر مسـح برامـج تعزيـز الصحـة 
فـي  والسـكري  السـمنة  مجالـي  فـي 

العربـي المجتمـع 
أت�مَّ َمرَك�ز "ركاز" إع�داد تقري�ر َمْس�ح جميع الرام�ج التي 

�كَّرّي يف املجتم�ع العربّي يف  �ْمنة والسُّ تُعن�ى بموضوع�ِي السُّ

إرسائي�ل، خ�ال الس�نوات األخ�رية، بطل�ب ِوزارة الصّح�ة – 

قس�م التخطي�ط اإلس�راتيجّي االقتص�ادّي. وقد قام�ت ِوزارة 
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الصّح�ة بإصدار ون�ر التقري�ر. يذكر ب�أن د. محمد خطيب 

قد ق�ام بإج�راء املس�ح وإع�داد التقرير. 

فعالّيات ونشاطات في الَمرَكز 
جلس�ة  ضم�ن  الجلي�ل  جمعيّ�ة  يف  »ركاز«  َمرَك�ز  ش�ارك 

عم�ل ُعق�دت يف بلديّ�ة ش�فاعمرو، بحض�ور وزي�ر االقتصاد 

والصناع�ة يئ�ري ج�والن والنائب�ة غي�داء ريناوي-زعب�ي، من 

خ�ال ع�رض ُمْعَطي�ات قدَّمه�ا طاِق�م امَلرَك�ز ح�ول م�دى 

اندماج النس�اء العربيّات يف س�وق العمل، األس�باب وامُلعيقات 

الت�ي تمن�ع النس�اء م�ن املش�اركة يف س�وق العمل. 

�ع لجلس�ة الهيئ�ة العاّمة  ش�ارك َمرَك�ز »ركاز« يف اللقاء املوسَّ

لرؤس�اء الس�لطات املحلِّيّ�ة العربيّ�ة يف النارِصة ح�ول الُخّطة 

االقتصاديّ�ة الخماس�يّة، حي�ث ع�رض طاق�م امَلرَك�ز الُخّطة 

�ّي وتقليص  يّ�ة، الت�ي ته�ِدف إىل تحس�ني الواقع الصحِّ الصحِّ

يّ�ة والَخَدماتيّة يف املجتمع العربّي، مش�ريًا إىل  الَفَج�وات الصحِّ

أن جمعيّ�ة الجلي�ل ق�د ب�دأت العم�ل واملطاَلبة به�ذه الُخّطة 

 .2017 الع�ام  منذ 
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مهـا أو شـارك فيهـا َمرَكـز  مؤتمـرات نظَّ
  2021 الُبحـوث االجتماعّيـة »ركاز«  

· مؤتمر »الشباب: حارض ومستقبل«	

يف  ًعا  موسَّ مؤتمًرا  »ركاز«  االجتماعيّة  البُحوث  َمرَكز  َغَقد 

عرض  بهدف  ومستقبَل«،  حارض  »الشباب  بعنوان  النارِصة، 

ومناقشة نتائج َمْسح الشباب. شارك فيه أكثر من 150 مشارًكا 

املؤتمر  والجمهور. وخال  السياسينّي  امُلختّصني،  املِْهِنينّي،  من 

ُقدِّمت العديد من الُعروض التي تطرَّقت إىل املواضيع املختِلفة 

التي يشملها البحث كاالقتصاد، العمل، التعليم، الصّحة، ظواهر 

العنريّة وغريها. كما ُعِقدت َحَلقات نقاش شارك فيها عدد من 

متَّخذي القرارات، السياسينّي واملِْهِنينّي.

مقـاالت تـّم نشـرها فـي َمَجـاّلت علمّيـة 
 :2021

	· Khatib, M., Mans-

bach-Kleinfeld, I., 

Abu Kaf, S., Ifrah, 

A., & Sheikh Mu-

hammad, A. 2021. 

Correlates of psy-

chological distress 

and self-rated health among Palestinian 

citizens of Israel: Results from the Health 

and Environment Survey (HESPI). Israel 

Journal of Health Policy Research 10, 3 JCR  

IF:1.741 

	· Khatib, M.  2021  Ethics of health promo-

tion and the Covid-19 pandemic in the 

Arab community. Bio-Ethics, 20.

	· Khatib, M., Muhammad, A. S., Hadid, S., 

Shlomo, I. B., & Yousef, M. (2022). Cor-

relates of Hookah Smoking among Arab 

Adults in Israel Identified by a Machine 

Learning Algorithm. The Israel Medical 

Association journal: IMAJ, 24(4), 246-252.  

	· Zalana, A., Sheikh-

Muhammad, 

A., Khatib, M. & 

Sharkia, R. 2021. 

The current and 

forecasting status 
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of Type 2 Diabetes in the Arab society of 

Israel. Current Diabetes Reviews (17). IF: 

2.2 SJR- SCImago Journal Rank: 53. 

	· Sharkia, R., Khatib, M., Sheikh-

Muhammad, A., Mahajnah, M., & 

Zalan, A. (2021). The prevailing trend of 

consanguinity in the Arab society of Israel: 

Is it still a challenge? Journal of Biosocial 

Science, 1-5. 

عروض في مؤتمرات وَوَرشـات عمل شـارك 
فيهـا َمرَكز الُبحوث االجتماعّية »ركاز«:

	· Dr. Khatib, M., & Hadid, S. Health litera-

cy and health behavior among students of 

health professions. (Submitted to Sigma’s 

32nd International Nursing Research Con-

gress, 2021). 

	· Dr. Mohammad Khatib, Youth Health in 

Arab Society “- Youth Conference: Present 

and Future” - September 2021, Nazareth.

	· Hadid, S. & Dr. Khatib, M. The influence 

of personal values on job satisfaction, af-

fective and continuous commitment. (Sub-

mitted to Sigma’s 32nd International Nurs-

ing Research Congress, 2021).

	· Dr. Tanous, O., Sheikh-Muhammad, A., 

Zaid, D., Dr. Khatib, M. (2021) Self-Re-

ported Racism among the Palestinians Cit-

izens of Israel. APHA’s 2021 Annual Meet-

ing and Expo, Oct. 24-27. 
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العدل
البيئّي

ينظ�ر َمرَك�ز الع�دل البيئ�ّي إىل األم�ن البيئ�ّي ع�ىل أنّ�ه حّق 

�ر لجميع  م�ن حقوق اإلنس�ان األساس�يّة، التي يج�ب أن تتوفَّ

املواطن�ني ع�ىل ق�دم املس�اواة، مّما يتي�ح لهم العي�ش الكريم 

�ّي ُمْس�تدام. م�ن هنا، يعم�ل امَلرَك�ز عىل دفع  يف محي�ط صحِّ

وتعزي�ز الِقيَ�م واألنم�اط الس�لوكيّة البيئيّ�ة ل�دى الجمه�ور، 

وإىل تعمي�ق الوع�ي، الق�درات واملن�ارَِصة إلحق�اق الحق�وق 

البيئيّ�ة للمجتم�ع الفلس�طينّي يف الباد.

خ�ال العام، ب�دأ امَلرَك�ز بالعم�ل يف مج�ال العدال�ة امُلناخيّة 

وع يف مروَع�ني َمرَكزيَّني:   وذل�ك م�ن خ�ال ال�رُّ

مشـروع »بنـاء الُقـُدرات المحلّية للصمود 
أمام تغّيـر المناخ« 

يُح�ى  ال  ع�دد  عي�ش  س�بُل  يه�دِّد  امُلن�اخ  تغ�ري  أضح�ى 

م�ن األف�راد واملجتمع�ات واملنظوم�ات البيئيّ�ة تبًع�ا ملوقعه�ا 

الجغ�رايفّ، ُمناخه�ا وخصائصه�ا. يف بادن�ا بالتحدي�د، نح�ن 

معرَّض�ون بش�كل خ�اّص لتأث�ريات التغ�ريُّ امُلناخ�ّي، وم�ن 

�ع أن يزيد م�ن معدَّل وِش�ّدة األحداث امُلناخيّ�ة املتطرِّفة،  املتوقَّ

يّ�ة واجتماعيّة.  مّما ي�ؤّدي إىل خس�ائَر اقتصاديّ�ة، بيئيّة، صحِّ

ش�ة - األكثُر  كم�ا أنن�ا - كس�ائر املجتمع�ات الضعيف�ة واملهمَّ

ر م�ن تأث�ريات التغ�ريُّ امُلناخّي. م�ن هنا جاءت  ُعرض�ًة للترضُّ
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ات  العربيّ�ة لتغ�ريُّ البل�دات  فك�رة امل�روع لتعزي�ز مرون�ة 

امُلن�اخ، وذل�ك م�ن خ�ال ِبن�اء مودي�ل يف ش�فاعمرو كنموذج 

ات امُلناخ.  ملدين�ة عربيّ�ة صاِم�دة أم�ام تغ�ريُّ

ّ واملجتمع  يعم�ل امل�روع ع�ىل تعزي�ز ُق�ُدرات الحك�م املح�يِّ

ات امُلن�اخ براك�ة أكاديميّة مع  املدن�ّي ملجابَه�ة تأثريات تغ�ريُّ

ات  جامع�ة حيف�ا، الت�ي تق�وم بتنفيذ دراس�ة الَهشاش�ة لتغريُّ

امُلناخ يف ش�فاعمرو. 

خ�ال الع�ام، أُقي�م العدي�د م�ن َوَرش�ات العم�ل م�ع بلديّ�ة 

ش�فاعمرو وَوَرش�ات العم�ل لرائح س�ّكانيّة مختِلف�ة، منها 

مجموع�ات  نس�ائيّة،  مجموع�ات  الثانويّ�ة،  امل�دارس  ط�ّاب 

�ّي من دراس�ة  ش�بابيّة وغريه�ا. كم�ا ت�ّم تنفي�ذ الج�زء الكمِّ

الَهشاش�ة ولق�اءات م�ع املجموع�ات البؤريّ�ة والت�ي تُش�كِّل 

قاع�دة للجان�ب النوع�ّي م�ن الدراس�ة. 

م�ّدة امل�روع: 1.4.2021- 30.9.2024. بتمويل من االتِّحاد 

األوروب�ّي وصندوق مزري�ور وبراكة جمعيّ�ة الجليل، جامعة 

حيف�ا وبلديّة ش�فاعمرو وتقدر امليزانيّة ب�� 854,623 يورو. 

عـادل«  »ُمنـاخ  مشـروع  علـى  مصادقـة 
2022 عـام  فـي  عليـه  العمـل  ليتـّم 

ا من  ب�ات تقلي�ل انبعاثات غ�ازات الدفيئ�ة َمطلبً�ا عامليًّ�ا ُملحًّ

أجل مجابه�ة االحرار العاملّي. يف حني تُس�اهم ال�دول املتقدِّمة 

واملجتمع�ات  ال�دول  �ل  تتحمَّ امُلن�اخ،  لت�أزُّم  األك�ر  الِقْس�ط 

الضعيف�ة والفق�رية الع�بء األك�ر م�ن َج�ّراء ه�ذه األزمة. ال 

ش�ّك أن ثَّم�ة حاج�ة لتضاف�ر الجه�ود العامليّ�ة لانتق�ال إىل 

الطاق�ة املتج�دِّدة، إال أن ه�ذا االنتق�ال يج�ب أن يك�ون عاداًل 

بحي�ث يأخ�ذ بعني االعتب�ار احتياج�ات املجتمع�ات الضعيفة. 

م�ن هن�ا، يه�دف ه�ذا امل�روع إىل رص�د الجه�ود العامليّ�ة 

للتخفي�ف من انبعاث�ات غ�ازات الدفيئة وترجمته�ا عىل أرض 

ش�ة. م�ن الجدي�ر  الواق�ع وم�دى عدالته�ا للمجتمع�ات املهمَّ

ذك�ره أن مش�اركة َمرَك�ز الع�دل البيئ�ّي يف جمعيّ�ة الجلي�ل، 

س�ات من  يف ه�ذا امل�روع؛ تأت�ي ضم�ن ائت�اف يض�ّم مؤسَّ

دول ع�ّدة منها إرسائي�ل، الرازي�ل، كولومبيا، بوركينا فاس�و، 

وس�ويرسا.  أملانيا 

يعمل امل�روع ضمن ثاث�ِة محاوَر رئيس�يٍّة: بحث سياس�ات 

االنبعاث�ات،  م�ن  بالتخفي�ف  يتعلَّ�ق  فيم�ا  املختِلف�ة  ال�دول 

ترجتمه�ا ع�ىل أرض الواق�ع وم�دى عدالته�ا؛ بن�اء ُق�ُدرات 

س�ات امُلش�اِركة وتباُدل الِخ�ْرات يف هذا املج�ال واملرافعة  املؤسَّ

َوليّة.      والدُّ املحلِّيّ�ة 

ب�ني:  م�ا  ويس�تمّر  مزري�ور،  صن�دوق  بتموي�ل  امل�روع 

 273,200 ب��  امليزانيّ�ة  ر  وتُق�دَّ  31.12.2025-1.1.2022

ي�ورو. 
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فـي  مختِلفـة  منتديـات  ضمـن  العمـل 
الُمنـاخ   تغيُّـرات  مجـال 

ُمنتَديات  عّدة  يف  الجليل  جمعيّة  يف  البيئّي  العدل  َمرَكز  يُشارك 

ات امُلناخ منها:  تعمل يف مجال تغريُّ

امُلنتدى األكاديمّي الذي يضّم عّدة معاهد أكاديميّة، منها: جامعة 

غوريون  بن  جامعة  أبيب،  تل  جامعة  العريّة،  الجامعة  حيفا، 

عىل  الضوء  تسليط  بهدف  امُلنتدى  إقامة  تّم  الجليل.  وجمعيّة 

ات امُلناخ«، وذلك  الِخطاب األكاديمّي، فيما يتعلَّق بموضوع »تغريُّ

عىل  املنتدى  يعمل  واإلنسانيّة.   االجتماعيّة  العلوم  منظور  من 

تعزيز العمل امُلناخّي من خال تدعيمه بِخطاب علمّي، كتنظيم 

مؤتمرات، نََدوات وأيام دراسيّة وغريه. 

الُخّطة الحكوميّة للمجتمع العربّي املعروفة بالخطة 550: شارك 

الُخّطة  لوضع  االستشاريّة  اللَّجنة  ضمن  البيئّي  العدل  َمرَكز 

الحكوميّة للبلدات العربيّة يف مجال البيئة. حاولت جمعيّة الجليل 

ات  - من موقعها - التأثري يف رسم الُخّطة املتعلِّقة بمجابهة تغريُّ

امُلناخ يف البلدات العربيّة. 
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فـي  الطعـام  َهـْدر  تقليـص   - »داْيمـة« 
العربـّي المجتمـع 

الذي  »دايْمة«،  بالعمل يف مروع  البيئّي  العدل  َمرَكز  استمّر   

يهدف إىل الحّد من ظاهرة َهْدر الطعام يف املجتمع العربّي، وذلك 

من خال تَْمكني مجموعات نسائيّة لتَُشكِّل النساء فيها َوكيات 

تغيري يف هذا املِضمار، رفع الوعِي لدى الجمهور عاّمة، والعمل 

سات للحّد من هذه الظاهرة.  مع مؤسَّ

الحملة الرَّْقِمّية للحّد من َهْدر الطعام 
اس�تمّر طاِق�م َمرَك�ز الع�دل البيئ�ّي يف حملت�ه الرَّْقِميّ�ة التي 

ن�ت نَ�ْر العراِت م�ن املنش�ورات الرَّْقِميّة َعْر وس�ائل  تضمَّ

التواص�ل االجتماع�ّي املختِلف�ة، وق�د ت�ّم - م�ن خاله�ا - 

التعريف بمش�كلة ه�ْدر الطع�ام؛ آثاِرها االقتصاديّ�ة، البيئيّة، 

يّ�ة واالجتماعيّ�ة. كم�ا تّم التعري�ف بالحل�ول لتقليص  الصحِّ

نت الحمل�ة نَر فيلم ص�وٍر متحرِّكة  ه�ْدر الطعام، كم�ا تضمَّ

التعري�ف  إىل  يه�دف  الجلي�ل،  إنت�اج جمعيّ�ة  قص�ري، م�ن 

بمش�كلة َه�ْدر الطع�ام، ب�دًءا م�ن مرحل�ة اإلنت�اج، م�روًرا 

بمراح�ل التصني�ع والنق�ل والتوزي�ع والتخزي�ن، ووصواًل إىل 

امُلس�تهِلك. كم�ا وت�ّم إط�اق الفيلم ضم�ن ي�وم درايّس جرى 

برفق�ة  ه�ات  األمَّ ع�راُت  في�ه  ش�اركت  زوم  تطبي�ق  َع�ْر 

  . لهن طفا أ

لاط�اع ع�ىل مضام�ني املنش�ورات والفيديوه�ات، يمكنك�م 

زي�ارة مواق�ع التواصل االجتماع�ّي الخاّصة بجمعيّ�ة الجليل.

حملة في شهر رمضان:  
خ�ال ش�هر رمض�ان الكريم، ق�ام الطاِق�م بتكثي�ف الحملة 

اإلعاميّ�ة به�دف تقلي�ل َه�ْدر الطع�ام خ�ال ه�ذا الش�هر. 

ِع�اوة عىل املنش�ورات الرَّْقِميّة، تّم اس�تضافة طاِق�م امَلرَكز يف 

مقاب�ات تلفزيونيّ�ة وإذاعيّ�ة مختِلفة. 
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العمل مع مجموعات نسائّية: 
خ�ال الع�ام، اس�تمّر عم�ل طاِق�م َمرَكز الع�دل البيئ�ّي، مع 

مجموعات نس�ائيّة مختِلف�ة، حيث أقام دورة َع�ْر تطبيق زوم 

ملجموع�ة م�ن النس�اء من بل�دات عربيّ�ة مختِلفة غطَّ�ت طيًفا 

واس�ًعا من املواضي�ع، بضمنه�ا أدوات لتقليص َه�ْدر الطعام 

يف املن�زل. كم�ا أق�ام دورة إضافيّ�ة ملجموع�ة م�ن املعلِّم�ني 

واملعلِّم�ات الع�رب ح�ول التغذي�ة امُلْس�تدامة وَه�ْدر الطعام، 

ن�ت جولة ميدانيّ�ة، تكلل�ت باقراحات إلدم�اج مضامني  تضمَّ

ذات ِصل�ة يف حص�ص تعليميّ�ة يف مواضيع مدرس�يّة مختِلفة.   

مهـا أو شـارك فيهـا َمرَكـز  مؤتمـرات نظَّ
العـدل البيئـّي: 

نظَّ�م َمرَك�ز الع�دل البيئّي يف جمعيّ�ة الجلي�ل، ضمن مروع 

بن�اء الُق�ُدرات املحلِّيّ�ة للصم�ود أم�ام تغ�ريُّ امُلن�اخ، مؤتم�ًرا 

امُلن�اخ.  ات  لتغ�ريُّ االس�تعداد  تاري�خ 5.10.2021، ح�ول  يف 

امُلناخيّ�ة ب�ني النظريّ�ة والتطبي�ق،  ناق�ش املؤتم�ر املرون�ة 

تقيي�م الُخَط�ط العاّمة للم�دن العربيّة من منظور االس�ِتدامة، 

االس�تعداد لتغ�ريُّ امُلن�اخ والصّح�ة العاّم�ة: م�ا ب�ني الفرص 

والتحدِّي�ات، الطاقة املتج�دِّدة من منظور إقليم�ّي. وقد حرض 

املؤتم�ر ُقراب�ة 55 ش�خًصا م�ن رؤس�اء املجال�ِس والباحثني. 

ش�ارك َمرَك�ز الع�دل البيئ�ّي يف تنظي�م مؤتم�ر تغ�ريُّ امُلن�اخ 

ل لدراس�ة أزم�ة امُلن�اخ يف العل�وم  - املؤتم�ر اإلرسائي�يّ األوَّ

 27-28/1/21 املنعق�د يف اليوم�ني  اإلنس�انيّة واالجتماعيّ�ة 

يّ�ة املفروض�ة نظ�ًرا لتف�ي جائح�ة  )بس�بب القي�ود الصحِّ

كورون�ا، ت�ّم عق�د املؤتم�ر ع�ر تطبي�ق زوم(. موضوع�ات 

املؤتم�ر: مكان�ة العل�وم اإلنس�انيّة واالجتماعيّ�ة يف مواَجه�ة 

أزم�ة امُلناخ، الغ�ذاء، والهج�رة والج�دران )הגירה וחומות(؛ 

باإلضاف�ة إىل َجَلس�ات متوازي�ة م�ن مح�ارضات لخّريج�ي 

اللََّق�ب الثان�ي والثالِث وما بع�د الدكتوراه. هذا وقد ش�ارك يف 

املؤتم�ر َح�وايَلْ 180 باحثً�ا وطالبً�ا.



28جمعّية الجليل www.gal-soc.org التـقــريــر السنــوّي 2021

الفهرس

ب�ادرت جمعيّ�ة الجليل، منذ بداي�ة العام 2019، إىل تأس�يس 

وإنش�اء َمرَكز تثقي�ف علمّي يه�دف إىل نر املعرف�ة العلميّة 

رة من خ�ال ماءمته�ا وإتاحته�ا للجمهور  القائم�ة واملتط�وِّ

الواس�ع، م�ع الركي�ز ع�ىل تطوي�ر البح�ث العلمّي ب�ني جيل 

ه�ذا  يف  الب�رّي  امل�ال  رأس  واس�تثمار  وتعزي�ز  الش�باب، 

املج�ال. يقوم َمرَك�ز التثقيف العلم�ّي بالعديد م�ن الفعاليّات 

امل�دارس،  ط�ّاب  املعلِّم�ني،  لجمه�ور  ه�ة  املوجَّ التعليميّ�ة 

العامل�ني يف البلديّ�ات واملجال�س املحلِّيّ�ة وذل�ك م�ن خ�ال: 

َعْق�د مؤتم�رات، َوَرش�ات عم�ل، إرَشاف عىل وظائ�ف بحثيّة، 

فعاليّ�ات لتذوي�ت البحث العلمّي ب�ني الطّاب وتنفي�ذ َدَورات 

اس�تكمال ُمع�ّدة لجمه�ور املعلِّمني. 

مركز التثقيف العلمّي  
أُقي�م املبنى الخ�اّص بمرك�ز التثقيف العلم�ّي، ضمن مروع 

ل م�ن االتِّح�اد األوروب�ّي، إلتاح�ة  ع البيولوج�ّي امُلم�وَّ التن�وُّ

تنفي�ذ َخَدم�ات امَلرَك�ز املتع�دِّدة، والت�ي تش�مل الفعاليّ�ات 

التالية: األساس�يّة 

·  فعاليّ�ات َمْخَريّة-بحثيّ�ة: ته�ِدف إىل تقري�ب املتلّقي 	

ح�ّس  وتنمي�ة  املختلف�ة،  العلميّ�ة  املواضي�ع  م�ن 

تج�ارب  تطبي�ق  خ�ال  م�ن  والتعلُّ�م،  االكتش�اف 

متع�دِّدة.  علميّ�ة  ظواه�ر  وفح�ص 

· َوَح�دات 	 برام�ج،  ع�ىل  تعتم�د  ُمَحْوَس�بة:  فعاليّ�ات 

ُمَحوَس�بة.  وتطبيق�ات  تعليميّ�ة 

· فعاليّ�ات جماعيّ�ة: ملش�اركة األف�كار واآلراء، وط�رح 	

يّ�ة تربويّ�ة. مواضي�ع ذات أهمِّ

· األجه�زة 	 بأح�دث  الط�ّاب  الس�تقبال  ُمَع�ّد  مخت�ر 

والتِّْقِنيّ�ات الت�ي تخ�ِدم األبح�اث الربويّ�ة، يس�تفيد 

منه�ا الط�ّاب واملعلِّم�ون ع�ىل ح�دٍّ َس�واء، وذل�ك يف 

التثقيف
العلمّي
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هاٍت  محاول�ة لتعزي�ز عاقته�م ببيئته�م وتبنّ�ي توجُّ

م�ن أج�ل املحافظ�ة ع�ىل موارده�ا واس�ِتدامتها. 

· محط�ات تعليميّ�ة - بيئيّ�ة يف محي�ط امَلرَك�ز: تهِدف 	

إىل ع�رض أُس�س علميّة وتربويّ�ة مختِلف�ة، باإلضافة 

إىل إرش�اد الزائر يف فه�م وإدراك مش�اكل بيئيّة معيَّنة 

وكيفيّ�ة التعاُمل معه�ا بالطريق�ة املثىل. 

مشـاريع التثقيـف البيئـّي فـي البلـدات 
العربّيـة  

يه�دف هذا امل�روع إىل رفع مس�توى املعرف�ة، وتذويت القيم 

البيئيّ�ة واالجتماعيّة يف رياض األطف�ال واملدارس ولدى الطاقم 

يّة التعلُّ�م خارج الص�ّف، والتعليم ذي  التدري�ّي؛ ويع�ّزز أهمِّ

معنً�ى بطريق�ة ممتعة سلس�ة، وقريب�ة من الط�ّاب لضمان 

نه�ج حياة مس�تدام لألجي�ال القادم�ة واملحافظة ع�ىل البيئة. 

�ذ طاِقم َمرَك�ز التثقي�ف العلمّي  لتحقي�ق ه�ذه األه�داف، ينفِّ

َوَرش�ات عم�ل ممتعة غنيّ�ة بِقيَ�م تعليميّ�ة بيئيّة مس�تدامة. 

وم�ن ضم�ن ُمنْتَج�ات امل�روع تحس�ني املنظ�ر الخارج�ّي 

للبيئ�ة املحيط�ة باملدرس�ة أو ري�اض األطف�ال مث�ل إقام�ة 

حدائ�ق؛ تعزي�ز زوايا تعليميّ�ة؛ َمنْ�ح املعّلم�ني أدوات وآليّات 

تُمكِّنه�م م�ن العم�ل واملب�ادرة. باإلضاف�ة إىل ذل�ك، يس�اعد 

الطاِق�م يف تطوير برامج تعليميّ�ة، تثقيفيّ�ة، وبيئيّة للمدارس 

والتش�بيك ب�ني الس�ْلطات املحلِّيّ�ة وال�ِوزارات املختِلف�ة مثل 

ِوزارة املع�ارف وِوزارة حماية البيئة. ويق�وم بتمويل املروَع 

ِوزارُة البيئ�ة وس�ْلطات محلِّيّ�ة عربيّة. 
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البحث العلمّي 
ضم�ن مروع »مس�ابقة البح�ث العلمّي« ق�ام طاِق�م امَلرَكز 

قابل�ة  وجدي�دة  عريّ�ة  تنافس�يّة  علميّ�ة  أبح�اث  بتنفي�ذ 

للتطبي�ق، م�ع العدي�د م�ن امل�دارس يف املراح�ل االبتدائيّ�ة 

واإلعداديّ�ة ارتك�زت ع�ىل التغ�ريُّ امُلناخ�ّي كركي�زة أساس�يّة 

لتنفي�ذ األبح�اث.  

للمـدارس  العلمـّي  البحـث  مسـابقة 
ئّيـة  ا بتد ال ا

زار امَلرَك�ز 150 طالبً�ا م�ن املرحل�ة االبتدائيّ�ة م�ن م�دارس 

�ذ الط�ّاب أبحاثً�ا علميّ�ة  ش�تّى م�ن ش�مال الب�اد. وق�د نفَّ

َمت إىل مس�ابقة البح�ث العم�يّ القطرّي.  بمس�تًوى ع�اٍل، ُقدِّ

للمـدارس  العلمـّي  البحـث  مسـابقة 
اإلعدادّيـة 

زار امَلرَك�ز 300 طال�ٍب م�ن املرحل�ة اإلعداديّ�ة، م�ن ش�تّى 

بمواضي�ع  علميّ�ة  أبح�اث  لتنفي�ذ  الب�اد؛  ش�مال  م�دارِس 

مختلف�ة. وق�د تميَّ�زت جميع ه�ذه املواضي�ع بأّن له�ا عاقة 

بموض�وع التغريُّ امُلناخ�ّي بَحَس�ب توصي�ات ِوزارة املعارف. 

يُذَك�ر أّن امَلرَك�ز حص�ل عىل َش�هادة تقدير م�ن التفتيش عىل 

العل�وم والتكنولوجي�ا يف املرحل�ة اإلعداديّ�ة تقديًرا ملش�اركته 

�باق العلم�ّي التناف�ّي ع�ىل ِنط�اق محارضات  يف أس�بوع السِّ

للط�ّاب واملعلِّم�ني، تنفي�ذ األبح�اث، َوَرش�ات عم�ل للطّاب 

الوظيف�ة  التحكي�م يف اختي�ار  املش�ِركني، ومش�اَركة لجن�ة 

. قة ملتفوِّ ا
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جوالت تعليمّية  
· اس�تقبل َمرَك�ز التثقي�ف العلم�ّي 100 طال�ٍب أَْج�َرْوا 	

َج�َوالت تعليميّ�ة يف امَلرَك�ز ويف أماك�ن بيئيّ�ة محيط�ة، 

امتح�ان  ُمتََطلَّب�ات  الس�تيفاء  املطلوب�ة  امله�اّم  ضم�ن 

البج�روت العم�يّ يف موض�وع عل�م البيئ�ة. 

· ع 	 اس�تقبل امَلرَك�ز 30 طالبًا أَج�َرْوا جولة لفح�ص التنوُّ

�ط،  املتوسِّ األبي�ض  البح�ر  ش�اطئ  ع�ىل  البيولوج�ّي 

ب م�ن  ال س�يَّما بع�د تل�وُّث الش�واطئ بالنَّْف�ط املت�رسِّ

َوليّ�ة. حام�ات النَّف�ط الدُّ

· الس�وبر 	 يف  بحثً�ا  أَْج�َرْوا  طالبً�ا   30 امَلرَك�ز  اس�تقبل 

مارك�ت للتع�رُّف ع�ىل م�دى تأث�ري النزعة االس�تهاكيّة 

ع�ىل املس�تهِلك العرب�ّي يف الش�مال. 

· اس�تقبل امَلرَك�ز 25 طالبًا م�ن املرحل�ة الثانويّ�ة أَْجَرْوا 	

جول�ة يف ال�وادي القريب للتع�رُّف عىل مكوِّن�ات النظام 

البيئ�ّي واالتِّ�زان الطبيعّي.

· اس�تقبل امَلرَك�ز 23 طالبً�ا من م�دارِس الش�مال أَْجَرْوا 	

ع  خاله�ا جول�ًة يف الح�رش القري�ب للتعرُّف ع�ىل التنوُّ

الحرش.  يف  البيولوج�ّي 
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إيكوتوب 
 اس�تقبل امَلرَك�ز َح�وايلْ 120 طالبًا ضمن مجموع�ات طّابيّة، 

تعم�ل يف إطار م�روع كتاب�ة البح�ث العلمّي امل�دريّس الذي 

يُقيَّ�م في�ه الطال�ب ضم�ن موض�وع عل�م البيئة. حي�ث يقوم 

�ص يف موض�وع عل�م البيئ�ة بإج�راء أبح�اث  ط�ّاب التخصُّ

هة لبحث مش�اكَل بيئيّ�ٍة محيطيّة. يق�وم َمرَكز  مدرس�يّة موجَّ

التثقي�ف العلم�ّي بتوفري اإلرش�اد ال�ازم بمس�توى 5 َوَحدات 

 . تعليميّة

محاضرات لجمهور المعّلمين 
تماش�يًا م�ع نتائج قّم�ة امُلن�اخ الت�ي انعقدت ع�ام 2021 يف 

غاس�كو، أَوْع�زت ِوزارة املع�ارف إىل معلِّم�ي العل�وم إلجراء 

وظائ�ف بح�ث يف مج�ال التغ�ريُّ امُلناخ�ّي. وبدورن�ا كَمرَك�ز 

تثقي�ف علم�ّي، قمن�ا بتس�هيل األمر ع�ىل املعلِّمني م�ن خال 

َعْق�د مح�ارَضة ب�إرَشاف التفتي�ش ع�ىل املرحل�ة االبتدائيّ�ة، 

اس�تعرضت املحارَضة مواضي�ع بَْحث مائمة وط�رق إجرائها 

يف امل�دارس، وق�د ح�رض املح�ارضة 180 معلًِّما. 

َعْقد مؤتمرات 
َعَق�د َمرَكز التثقي�ف العلمّي، مؤتم�ًرا بِعنوان: »تعلُّ�م وتعليم 

ع«. ت�ّم تنظي�م ه�ذا املؤتم�ر بالتعاون  العل�وم يف عال�م متن�وِّ

ع الحيوّي  م�ع جامعة بي�َت لح�َم، املعه�د الفلس�طينّي للتن�وُّ

واالس�تدامة وامَلرَك�ز الفلس�طينّي للتقاُرب بني الش�عوب، وهو 

ع يف  ل م�ن نوع�ه للَمرَك�ز ضمن م�روع »الَوْح�دة والتنوُّ األوَّ

ل م�ن ِقبَ�ل االتِّحاد األوروب�ّي. هدف  البيئ�ة واملجتم�ع« ومَموَّ

كاء يف  َ ه�ذا املؤتم�ر إىل عرض األبح�اث التي عم�ل عليها ال�رُّ

أّيام القّمة 
ويف  ي�ملعلاّ،  ف�يقثتلا  مَرَز�ك  تا�حاب  يف  م�قّة  يأّما  ذ�يفنت  م�تّ 

امل�دارس نفِس�ها أيًضا، بمواضي�َع مختلفٍة يف مو�لعلا يئيبلاّة / 

ءا�يميكلا رح�سوِاه/ با�شعألا ب�طلاِّيّة، ا�هريغو. 
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امل�روع، والت�ي ته�ِدف – بدوره�ا - لن�ر الوع�ِي والثقافة 

العلميّ�ة والبيئيّ�ة يف املجتمع. 

نَدَوات تربوّية
َعَق�دت يف امَلرَكز نَ�َدوات تعليميّة وتثقيفيّ�ة، هدفت إىل تعريف 

الزائري�ن بفعاليّ�ات امَلرَكز ونش�اطاته التي يمك�ن أن يقدِّمها 

الط�ّاب. ويف ه�ذا الصدد ح�رض 25 معلًما من َمرَك�ز املعلِّمني 

التاب�ع للتخني�ون إىل َمرَك�ز التثقي�ف العلم�ّي وتلق�ى رَشًحا 

امَلرَك�ز  يف  املوج�ودة  العلميّ�ة  املحّط�ات  ع�ن  �ا مفص�ًا  تامًّ

واش�ركوا بَوْرش�ة عمل فيها أُْج�ِري عصف ِذْهن�ّي ملجموعات 

املعلِّم�ني ونوقش�ت مواضي�ع بحٍث يمك�ن تطبيقه�ا يف امَلرَكز.

كتابة خطط ضمن مشروع גפ״ן 
اش�رك امَلرَك�ز يف كتابة عّدة ِخَط�ط ورفعه�ا إىل موقع جيفني 

ر طّابن�ا يف مج�االت علميّ�ة  )גפ״ן(. ه�ذه الِخَط�ط س�تطوِّ

تربويّ�ة مختِلف�ة م�ن ضمنها برنام�ج تحدِّي�ات )אתגרים(، 

للربي�ة  »تحدِّي�ات  مث�ل م�روع  أخ�رى  تربويّ�ة  وبرام�ج 
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االبتدائيّ�ة  املراح�ل  يف  امل�دارس  لط�ّاب  امُلَع�ّد  الامنهجيّ�ة« 

واإلعداديّ�ة والثانويّ�ة، ج�اء لتعزي�ز ودع�م التعلُّم وتحس�ني 

التعلي�م  موض�وع  وتعزي�ز  واملدرِّس�ني  التدري�س  َج�ْودة 

الاِمنَْهِج�ّي. يف إط�ار ه�ذا املروع ت�ّم تجنيد خم�ِس مدارَس 

يف املراح�ل اإلعداديّ�ة م�ن ش�فاعمرو، م�ن خاله ق�ام طاِقم 

امَلرَك�ز ببن�اء ُخّط�ة ته�ِدف إىل رفع مس�توى القي�ادة العلميّة 

عن�د ط�ّاب اإلعداديّ�ات. وق�د قام�ت ِوزارة املع�ارف بتمويل 

امل�روع. هذا 

زيارات يومّية 
اس�تقبل امَلرَك�ز مئ�اِت الطّاب م�ن ش�تّى املراح�ل التعليميّة 

الذي�ن تجوَّل�وا يف امَلرَك�ز وتعرَّف�وا ع�ىل الفعاليّ�ات الربويّ�ة 

�ذ يف امَلرَكز.  والعلميّ�ة الت�ي تنفَّ

· ط�ّاب م�ن كلِّيّ�ة القاس�مي، 	 م�ن ضم�ن الزائري�ن 

وط�ّاب من كلِّيّ�ة »تال ح�اي«، باإلضاف�ة إىل زيارات 

املراح�ل  يف  جامعيّ�ون  ط�ّاب  به�ا  ق�ام  منف�ِردة، 

النهائيّ�ة م�ن تعليمه�م للحص�ول ع�ىل َش�هادة تدري�س.

استكماالت معّلمين 
ت�ّم تنفي�ذ دورت�ِي اس�تكمال للمعلِّمني م�ن ش�تّى املراحل يف 

مواضي�ِع التثقي�ف العلم�ّي والتش�ديد ع�ىل التغ�ريُّ امُلناخ�ّي 

ع البيولوج�ّي؛ ويف كّل دورة اش�رك 22 معّلًم�ا.  والتن�وُّ

كذل�ك أُقيم�ت َدَورات تأهي�ل للمرِش�دات اللوات�ي يرغب�ن يف 

االنضم�ام ىل كواِدر املرِش�دين، اش�رك يف الدورة 20 مرّش�حًة 

ل�ة وت�ّم اس�تعراض املواضي�ع البحثيّة  لوظيف�ة مرِش�دة مؤهَّ

امُل�راد تطبيقه�ا يف َمرَكز التثقي�ف العلمّي وتدريب املرِش�دات 

ع�ىل س�بُل التعامل م�ع الط�ّاب. يف نهاي�ة الدورة ت�ّم توزيع 

َش�هادات عىل املش�ِركات.

استقبال باحثين محلِّّيين وعالمّيين 
اس�تقبل امَلرَك�ز ع�ّدة ش�خصيّات المع�ة يف مج�ال التثقي�ف 

العلم�ّي ع�ىل مس�توى باحث�ني، محارضين، وط�ّاب. من هذه 

الزي�ارات ت�ّم وض�ع ِخَط�ط للتع�اون املش�رَك ع�ىل الصعيد 

�ت دراس�ة تبادل الك�واِدر والط�ّاب بني  ّ والعامل�ّي وتمَّ املح�يِّ

امَلرَك�ز وب�ني جامعات يف أوروب�ا؛ كذلك تّم فتح آف�اق التعاون 

الجهات.  البحث�ّي مع ه�ذه 
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البحث العلمّي األكاديمّي 
الكلِّيّة  التخنيون،  حيفا،  جامعة  من  باحثني  مع  التواصل  تّم 

املداَوالت  هذه  هدفت  القاسمي.  وكلِّيّة  حيفا  يف  للربية  العربيّة 

مقرَحات  كتابة  مجال  يف  مشرَك  ِذْهِنّي  َعْصف  إجراء  إىل 

التعليم  ُجلُّها تركِّز عىل بحث وتطوير وضعيّة  أبحاث مشرَكة 

املجال.  هذا  بتطوير  كفيلة  ُسبُل  وإيجاد  العربّي  املجتمع  يف 

إىل  مشرَك  بحث  مقرَح  تقديم  عن  املداوالت  هذه  ضت  تمخَّ

صندوق سبنرس)Spencer(  األمريكّي.

استقطاب طاّلب الجامعات والكلِّّيات 
استقطَب َمرَكز التثقيف العلمّي كوادَر طّاب جامعات وكلِّيّات 

امَلرَكز  آليّات بحث مشرَكة مع  قاموا برتيب  الربية،  يف مجال 

وظائف  بكتابة  يقومون  الذين  الثاني  اللََّقب  طّاب  وخاّصة 

ت  العلمّي. كما وتمَّ التثقيف  باحثني من مركز  اإلنهاء بإرَشاف 

الذين  الربية  األّول يف مجال  اللََّقب  الطّاب من  مقابلة عراِت 

َمرَكز  مع  البحثيّة  اكة  الرَّ َعْر  الثاني  للَّقب  االستكمال  ينوون 

التثقيف العلمّي وبالتعاون مع جامعات الباد. 

التبادل المعلوماتّي مع جامعات الباّلد
ال�ذي صاَدق�ت علي�ه  املعلومات�ّي  التب�ادل  ضم�ن م�روع 

ت�ّم  وال�ذي  اإلداريّ�ة،  وكوادره�ا  برئيس�ها  حيف�ا،  جامع�ة 

بينه�م وب�ني طاق�م  بع�د زي�ارات متبادل�ة  إلي�ه  �ل  التوصُّ

الباحث�ني يف جمعيّ�ة الجلي�ل، تّم بن�اء أرضيّة تفاهم مش�رَك 

ب�ني الطرف�ني الس�تغال الِبن�ى التحتيّ�ة يف الجامع�ة لخدمة 

مش�اريع مرك�ز التثقي�ف العلم�ّي. 

العاّلقة مع ِوزارة المعارف
ت�ّم توطيد العاق�ة مع ِوزارة املع�ارف وطاقم مفتّ�ي العلوم 

يف كّل املراح�ل التعليميّ�ة م�ن خ�ال فعاليّات تربويّ�ة أجراها 

طاِق�م امَلرَك�ز م�ع امل�دارس. زار امَلرَك�ز مفتِّش�و العل�وم وتّم 

تقس�يم األدوار بحي�ث يك�ون مَلرَك�ز التثقي�ف العلم�ّي دور 

إدارّي وِري�ادّي يف قي�ادة مس�رية البح�ث العلم�ّي الطّابّي يف 

إط�ار الخط�وط العريض�ة التي ترُس�مها ال�ِوزارة.



36جمعّية الجليل www.gal-soc.org التـقــريــر السنــوّي 2021

الفهرس

َشراكة تربوّية مع َمْجِلس حفظ التراث
ُعِق�دت جلس�ات عم�ل مش�رَكة م�ع َمْجِل�س حف�ظ ال�راث، 

بمدي�ره العاّم وقس�م حفظ ال�راث يف املجتم�ع العربّي. هدفت 

الجلس�ات إىل تطوي�ر برام�ج عم�ل جدي�دة تض�ّم فعاليّ�ات 

تربويّ�ة وتراثيّ�ة تُعَق�د يف األماك�ن األثريّ�ة مثل، قلع�ة ظاهر 

العم�ر يف ش�فاعمرو وأماك�ن تراثيّ�ة أخرى.

تحت�وي الفعاليّات عىل اس�تذكار األم�ور الراثيّة، م�ن ِضْمِنها 

اللب�اس، الطع�ام، الع�ادات، األف�راح، وغريه�ا. إّن الهدف من 

ه�ذه الفعاليّ�ات ه�و زي�ادة التحفي�ز التعليم�ّي والتش�ويق 

اإلدراك�ّي عن�د الط�ّاب م�ن خ�ال خل�ط األم�ور العلميّ�ة 

الراثيّة.  باألم�ور 

تعّه�د مجل�س ال�راث برص�د ميزانيّ�ات لتموي�ل الفعاليّ�ات 

�ع بداي�ة العمل يف الس�نة الدراس�يّة القادمة. املش�رَكة، ونتوقَّ

مقـاالت تـّم نشـرها فـي َمَجـاّلت علمّيـة 
 2021 عـام  محكَّمـة 

Hugerat, M., Kortam, N., Kassom, F., 
Algamal, S., & Asli, S. 2021. Improving 
the Motivation and the Classroom Climate 
of Secondary School Biology Students 
Using Problem-Based–Jigsaw Discussion 
(PBL-JD) Learning. Eurasia Journal of 
Mathematics, Science and Technology 
Education, 17(12), em2036.  https://doi.
org/10.29333/ejmste/11304.

Asli S., Aljamal S, Kortam N., Sheme N., and 
Hugerat M., 2021. Decision-Making Ability of 
10th Grade Students for Sea Turtle Conservation 
in an Arab Community in Israel. EURASIA 
Journal of Mathematics, Science and Technology 
Education, 2021, 17(3), em1948 ISSN:1305-8223 
(online) OPEN ACCESS Research Paper https://
doi.org/10.29333/ejmste/9758.

مهـا أو شـارك فيهـا َمرَكـز  مؤتمـرات نظَّ
التثقيـف العلمـّي عـام2021  

تنظي�م وَعْق�د مؤتم�ر ح�ول تدري�س العل�وم ودراس�تها يف 

ع«، وق�د ُعِق�د يف تاري�خ 19.10.2021 وبح�ث  »عال�م متن�وِّ

ط�رق تدري�س العل�وم خ�ارج الص�ّف. ش�ارك يف املؤتمر 60 

�ا م�ن معلِّ�م وطالٍب.  مهتمًّ

about:blank
about:blank
ttps://doi.org/10.29333/ejmste/9758.
ttps://doi.org/10.29333/ejmste/9758.
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مؤتمـرات  فـي  ومحاضـرات  عـروض 
عمـل وَوَرشـات 

Dr. Sare Asli and Prof.  Muhammad 
Hugerat. Beliefs of High School Students 
and Their Willingness to Act: The Case of 
Global Warming. Climate change.  The first 
Israeli Conference to study the climate crisis 
in the humanities and social sciences, 27-
28/01/2021. 

Dr. Sare Asli, Teaching and Learning 
Science in a diverse world. Outdoor learning. 
The First Annual conference in science 
education. The Science Education Center – 
the Galilee Society 19/10/2021.

 

س�اري عاصلة )2021(. مح�ارض رئيّي. ق�درة اتِّخاذ القرار 

لط�ّاب الصف الع�ارَش يف املجتمع العربّي يف ِحْفظ الس�احف 

ع  للتن�وُّ فلس�طني  معه�د  لح�م،  بي�ت  جامع�ة  البحريّ�ة، 

البيولوج�ّي واالس�تدامة، َمتْحف فلس�طني للتاري�خ الطبيعّي، 

ل يف فلس�طني. ع البيولوجّي والب�رّي األوَّ مؤتم�ر التن�وُّ
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نت�ه القوان�ني واملواثيق  الح�ّق يف الصّح�ة هو حّق أس�اٍس ضمَّ

َوليّ�ة؛ إاّل أّن مناليّ�ة ه�ذا الح�ّق تختل�ف م�ن ِمنَْطق�ة إىل  الدُّ

أخ�رى، وتتأثَّ�ر بم�دى البُع�د ع�ن امَلرَك�ز، مس�توى الوع�ي، 

املس�توى االقتص�ادّي – االجتماع�ّي واالنتم�اء القوم�ّي. تعمل 

جمعيّ�ة الجلي�ل - م�ن خ�ال فعاليّاته�ا ورََشاكاته�ا املختِلفة 

يّ�ة املقدَّمة  - ع�ىل متابَع�ة ومقاَرنة مس�توى الَخَدم�ات الصحِّ

للمواطن�ني الع�رب، ومتابع�ة الَفَج�وات القائم�ة ب�ني امَلرَك�ز 

إىل  واليه�ودّي. ه�ذا،  العرب�ّي  املجتمَع�نْي،  واألط�راف وب�ني 

ّي،  جان�ب عمله�ا - طويل األم�د - يف التوعية والتثقي�ف الصحِّ

م�ن خ�ال مش�اريع عينيّ�ة متنوِّعة. 

متابعـة العمـل علـى الُخّطـة الُخماسـّية 
الشـاِملة لتحسـين الصّحـة فـي المجتمع 

العربّي
الصّح�ة  ُخّط�ة  إدراج  ع�ىل  عمله�ا  الجلي�ل  كثَّف�ت جمعيّ�ة 

الخماس�يّة لس�ّد الَفَج�وات، الت�ي ت�ّم تطويرها من ِقبَل قس�م 

التخطي�ط اإلس�راتيجي يف ِوزارة الصّح�ة، بمش�اَركة فّعال�ة 

لطواق�م جمعيّ�ة الجلي�ل، ضم�ن إط�ار الُخّط�ة الحكوميّ�ة 

الخمس�يّة »تق�دم«. ويف ه�ذا الس�ياق قدَّم�ت الجمعيّ�ة عدًدا 

م�ن أوراق العم�ل، وش�اركت يف لق�اءات مع عدد م�ن املكاتب 

الحكوميّ�ة م�ن أج�ل املصادقة ع�ىل الُخّط�ة وتمويله�ا. يذكر 

س�ة امَلرَكزيّ�ة الت�ي تعم�ل عىل  أّن جمعيّ�ة الجلي�ل ه�ي املؤسَّ

مراَفق�ة تق�دُّم ه�ذه الُخّط�ة خ�ال الس�نوات األخرية.

مشاَركات في مؤتمرات 
· ش�اركت جمعيّ�ة الجلي�ل م�ن خ�ال َمرَك�ز الحق�وق 	

يّ�ة يف ي�وم درايّس نُظِّ�م م�ن ِقبَ�ل ش�تيل يف مدينة  الصحِّ

الن�ارِصة، ح�ول مدى تداُخ�ل املجتم�ع املدن�ّي يف التأثري 

ع�ىل السياس�ات الحكوميّة. حي�ث اس�تعرضت تجربتها 

يّ�ة الخماس�يّة ومن ثم  يف مراح�ل تطوي�ر الُخّط�ة الصحِّ

الحقوق
ّية الصحِّ
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املرافع�ة م�ن أج�ل وضعها عىل ج�دول األعم�ال واهتمام 

الجمهور الواس�ع من رؤس�اء س�ْلطات محلِّيّة وسياسينّي 

س�لطة  مقاب�ل  ث�م  وم�ن  متع�دِّدة  حكوميّ�ة  وِوزارات 

التطوي�ر االقتص�ادّي يف املجتمع العرب�ّي يف ِوزارة الرفاه 

 . عّي االجتما

· �ع لجلس�ة 	 يّة يف اللقاء املوسَّ ش�ارك َمرَك�ز الحقوق الصحِّ

الهيئ�ة العاّم�ة لرؤس�اء الس�ْلطات املحلِّيّ�ة العربيّ�ة يف 

الن�ارِصة ح�ول الُخّط�ة االقتصاديّ�ة الُخماس�يّة حي�ث 

يّة، والت�ي تهِدف إىل  عرض طاِق�م امَلرَك�ز الُخّط�ة الصحِّ

يّ�ة  تحس�ني الواق�ع الصّح�ّي وتقلي�ص الَفَج�وات الصحِّ

والَخَدماتيّ�ة يف املجتم�ع العرب�ّي، مش�ريًا إىل أن جمعيّ�ة 

الجلي�ل ق�د ب�دأت العم�ل واملطاَلب�ة به�ذه الُخّط�ة منذ 

 .2017 الع�ام 

أزمة الكورونا 
· الجلي�ل 	 جمعيّ�ة  يف  يّ�ة  الصحِّ الحق�وق  َمرَك�ز  واص�ل 

مش�اركته يف قي�ادة الهيئ�ة العربيّ�ة للط�وارئ ومتابع�ة 

العرب�ّي، حي�ث  املجتم�ع  الكورون�ا يف  أزم�ة  رات  تط�وُّ

ق�ام بَرْص�د ونَ�ْر معلومات ح�ول مدى تف�ّي العدوى 

يف البل�دات العربيّ�ة، كم�ا وق�ام بتنفي�ذ حمل�ة إعاميّ�ة 

توعويّ�ة خ�اَل املوج�ة الرابع�ة هدف�ت إىل رف�ع الوع�ِي 

وتش�جيع العم�ل َوف�ق التعليم�ات والتوصي�ات خ�ال 

تلّق�ي  ع�ىل  الجمه�ور  وح�ّث  االجتماعيّ�ة  املناس�بات 

التطعيم�ات.
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ع  ُم�رسِّ  ،"ScienTech“ برنام�ج  الجلي�ل  جمعيّ�ة  أطَلق�ت 

األعم�ال العرب�ّي التكنولوج�ّي األوَّل م�ن نوع�ه ملب�اَدراٍت يف 

اكة  مج�االت عل�وم األحي�اء وامُلن�اخ، بدع�م م�ن مب�اَدرة الرَّ

ل�ِوزارة  التابع�ة   )MEPI( أوس�طيّة  ال�رق  األمريكيّ�ة 

األمريكيّ�ة.  الخارجيّ�ة 

لق�د أظه�رت لن�ا الس�نوات املاضي�ة - م�ن خ�ال تجربتن�ا 

يف جمعيّ�ة الجلي�ل - أن املجتم�ع العرب�ّي غن�ّي باملواِه�ب يف 

مج�االت العل�وم والتكنولوجيا والهندس�ة، مع امت�اك ُقُدرات 

بحثيّ�ة ال تق�دَّر بثمن. 

به�دف  املواِه�ب،  لتل�ك  خصيًص�ا   ScienTech إنش�اء  ت�ّم 

االس�تفادة م�ن الث�روة البريّ�ة العربيّ�ة واملعرف�ة الواس�عة 

املس�تقبل. يف  ناش�ئة  كات  رََشِ إىل  وتحويله�ا  تجلبُه�ا  الت�ي 

كات  ِ تمل�ك جمعيّ�ة الجلي�ل ِخ�رة واس�عة يف تأس�يس ال�رَّ

الناِش�ئة. وكان له�ا أح�د أبرز النجاح�ات يف املجتم�ع العربّي 

ScienTech
للمباَدرات الناِشئة
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ك�ة إنزيموت�ك م�ن خ�ال إكزي�ت.  َع�ْر  بي�ع أس�هِمها يف رََشِ

�ر برنام�ج ScienTech البيئ�ة املائم�ة املطلوب�ة ل�رّواد  يوفِّ

األعم�ال م�ن علم�اء وباحث�ني وباحث�ات ع�رب. 

نتطلَّ�ع يف جمعيّ�ة الجلي�ل إىل االق�راب م�ن البيئ�ة الرِّياديّ�ة 

اإلرسائيليّ�ة وإىل تطوير بيئ�ة ِريادة أعم�ال يف املجتمع العربّي 

ر البيئ�ة املائم�ة َع�ْر  الِبنية  يف إرسائي�ل. ScienTech س�يوفِّ

التحتيّ�ة املطلوب�ة م�ن مخت�َرات وآليّ�ات عم�ل باإلضافة إىل 

التش�بيك networking املطل�وب لنج�اح رّواد األعم�ال م�ن 

والباحثات. الباحث�ني 

يس�تهِدف ScienTech الباحث�ني والباحثات الع�رب أصحاَب 

األف�كار واملب�اَدرات التكنولوجيّ�ة األوَّليّ�ة عىل تنمي�ة وتطوير 

تكنولوجيّ�ٍة  مش�اريَع  إىل  وتحويله�ا  أبحاثه�م  جاهزيّ�ة 

الواق�ع. أرض  إىل  ونقله�ا  اقتصاديّ�ٍة 

ع ScienTech ع�رًة م�ن الباِحث�ني والباِحث�ات  ي�زوِّد ُم�رسِّ

الع�رب من مج�االت العل�وم باآلليّ�ات والتدري�ب املِْهن�ّي من 

ومختّص�ني  خ�راء  م�ع  وفرديّ�ة،  جماعيّ�ة  لق�اءات،  خ�ال 

كات تكنولوجيّة راِئ�دة ومراِفقة  باإلضاف�ة إىل التعرُّف ع�ىل رََشِ

 .Pre-Seed ودعم املش�ِركني يف توف�ري االس�تثمارات األوَّليّ�ة

ع يف دورته األوىل إىل فرة خمس�ِة أش�هٍر عىل  ه�ذا ويمت�ّد امُلرسِّ

أن يك�ون دورة ثاني�ة يف الع�ام التايل.

ع م�ن ِقبَ�ل إدارة مش�رَكة ل�كّل جمعيّ�ة الجليل  يُ�دار امُل�رسِّ

تمثِّله�ا الس�يِّدة عا بك�ر، رائدة أعم�ال يف مجال عل�م االحياء، 

ويش�اركها الس�يِّد ديفي�د ب�ار، مب�اِدر وُمخت�ّص يف تطوي�ر 

س�ة برزنتنس. األعم�ال، ممثِّ�ل ع�ن مؤسَّ

ع لجن�ة استش�اريّة مهنيّ�ة مكوَّن�ة م�ن ش�خصيّات   للُم�رسِّ

راِئ�دة يف مج�ال األعم�ال والعلوم، تش�مل كّل من الروفس�ور 

أرَشف إبري�ق، باح�ث يف معه�د التخنيون; والدكت�ور صبحي 

ك�ة إنزيموكور;  ك�ة إنزيموتك ورََشِ �س رََشِ بش�ري، مباِدر ومؤسِّ

والروِفس�ور زي�اد خماي�ي، طبي�ب وباِح�ث يف مستش�فى 

ك�ة  لَرِ الطبّ�ّي  املدي�ر  حس�ن،  ش�ادي  والدكت�ور  رمب�ام; 

دوني�ي هيل�ث الناِش�ئة; واملحام�ي عبد ناش�ف، م�ن مكتب 

 ;Angle والس�يد نمرود جندي مس�تثِمر ;NAS Adv املحام�اة

ك�ة اس�تثمار  والس�يِّدة إيري�ت إرسائي�ي كاهان�ا، مدي�رة رََشِ

نيومي. ك�ة  ورََشِ أفردوك�س 
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الدكتـور جمـال دقـدوقـي
ُمختّص  الجليل.  لجمعيّة  اإلداريّة  الهيئة  رئيس 
َمرَكز  مدير  الشمال.  لواء  يف  مسؤول  نفّي 
املرج(.  بستان   - كنا  )كفر  النفسيّة  الخَدَمات 

النفسيّة والضغط  َدمات  الصَّ ُمختّص يف معالجة 
حاالت  مواَجهة  يف  »اليونيسيف«  يف  مدرِّب  النفّي. 

الطوارئ واألََزمات.

الدكتـور إيـاد خـمـايـيس
ُمختّص يف األمراض الباطنيّة والجهاز الهضمّي 
والكِبد. مدير قسم التّنظري املتقدِّم يف مستشفى 
الطّب  كلِّيّة  يف  محارِض  حيفا.  يف  »رمبام« 

»ربابورت« - التخنيون. باحث يف ِتْقِنيّات التّنظري 
الجمعيّة  عضو  البَنِْكْرياس.  وأورام  أمراض  ويف 

»أطبّاء  منظَّمة  عضو  الهضمّي.  الجهاز  لتنظري  واألمريكيّة  األوروبيّة 
لحقوق اإلنسان«. مدرِّب يف املنظَّمة العامليّة للتّنظري.

 الدكتـورة روزالنـد دعيـم 
 ،2006 منذ  للجمعيّة  اإلداريّة  الهيئة  عضوة 
-2009( الّسنوات  يف  الجليل  جمعيّة  ورئيسة 

اآلداب  يف  الثالث  اللََّقب  عىل  حاصلة   .)2013
الّشعبّي  األدب واألدب  باحثة وناقدة يف  املقاَرنة. 

يف املقاَرن و«اإلثنوغرافيا« الوصفيّة وأدب األطفال. خبرية 
للّربية  العربيّة  األكاديميّة  الكلِّيّة  يف  محارضة  تعمل  اللغات.  تدريس 
يف حيفا، عميدة شؤون الطلبة يف الكلِّيّة. لديها عّدة دراسات أكاديميّة 

والعمل  الّربية  األدبّي،  والبحث  النقد  مواضيع  يف  منشورة  ومقاالت 
املجتمعّي ومن إنتاجها العديد من قصص األطفال.

 الربوِفسـور زاهـر عـزام 
ورئيس  »ب«،  الباطنيّة  األمراض  قسم  رئيس 
ج  تخرَّ رمبام.  الطبِّّي  امَلرَكز  يف  الداخيّ  الجناح 
من كلِّيّة الطّب يف التخنيون، حيفا عام 1987، 

يف  القلب  وأمراض  الباطنّي  الطّب  يف  ص  وتخصَّ
مستشفى رمبام. 

كلِّيّة  عميد  نائب  منصب  منها  األكاديميّة،  املناصب  من  العديد  َشَغل 
  .2013-2016 األعوام  بني  التعليم  لشؤون  »التخنيون«  يف  الطّب 
يدير مخترًا لألبحاث يف مجال ُقصور القلب والّرئة. له أكثر من 100 
مقاٍل، نُِرت يف امَلَجّات العلميّة العامليّة واملحلِّيّة وُعِرضت يف املؤتمرات 

العامليّة. 

عبـد السالم مصـالحـة
التمريض  يف  والثاني  ل  األوَّ اللََّقبني  عىل  حاصل 
النهائيّة  املراحل  يف  وهو  أبيب،  تل  جامعة  من 
املكثَّف  بالعاج  ُمختّص  الثالث.  اللََّقب  من 

بمجال  ص  تخصُّ مع  والخدَّج  ع  والرضَّ لألطفال 
عاج الخدَّج، يعمل مسؤواًل عن قسم العاج املكثَّف 

ع والخدَّج يف املستشفى الفرنّي يف النارِصة. عمل يف السابق يف  للرضَّ
مجال تدريس التمريض، وكان رئيس الهيئة اإلداريّة لجمعيّة الجليل.

أعضاء
الهيئة اإلدارّية

)بَحَسب الترتيب األبجدّي(
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الّدكـتـور مبـّدا نـعـوم
التَّخدير  قسم  مدير  التّخدير،  طّب  يف  ُمختّص 
 - الفرنّي  املستشفى  يف  العمليّات  وغرف 

النارِصة.

املمـرِّضـة مـاري طنـوس 
العاّمة  املفتِّشة  ناِئبة  ممرِّضة ومفتِّشة متقاِعدة. 
جمعيّة  ي  مؤسِّ من  عّكا.   - الصّحة  ِوزارة  يف 
عن  مسؤولة  كانت  النُّخاع“.  حتى  »أصدقاء 
املبكِّر  والكْشف  الِوراثيّة  االستشارات  موضوع 

عن العاهات الَخْلقيّة واألمراض الِوراثيّة لدى النساء 
الحوامل واألطفال. بادَرت إىل إدخال االسِتمارة لفحص اكتئاب ما بعد 

الوالدة للنساء الحواِمل والواِلدات حديثات الِوالدة يف ِمنَْطقة عّكا.

 الربوفسـور محـمـد بشـوتـي
مساعد(،  )بروِفسور  تدريس  هيئة  عضو 
الضوئيّة  اإللكرونيّات  مختَر  ورئيس 
يف  البيئيّة  الفيزياء  قسم  يف  الجزيئيّة 

عىل  حصل  النقب.  يف  غوريون  بن  جامعة 
من  الفيزيائيّة  الكيمياء  يف  املبارََشة  الدكتوراه 

يف  الضوئيّة  للعلوم  باك  ماكس  بمعهد  التحق  ذلك،  بعد  التخنيون. 
إيرلنجن - أملانيا. حصل عىل جائزة معوڤ وجوائز بحثيّة أخرى مثل 
جائزة ماكس بانك، لجنة التخطيط والتمويل )ڤتات( وِوزارة العلوم. 
أبحاث  له  والهندسة.  العلوم  يف  وُدَولينّي  يضّم مختره خراء وطنينّي 
من  تطوير جيل جديد  ذلك  يف  بما  النانو،  تكنولوجيا  مجال  يف  رائدة 
أجهزة االستشعار والواِجهات الجزيئيّة واألجهزة اإللكرونيّة الضوئيّة. 
يقع املختَر يف املعهد السويرسّي، جامعة بن غوريون يف النقب، حرم 

سديه بوكري.

د. نرسيـن غـانـم زعبـي
ُمختّصة يف األمراض الباطنيّة واألمراض امُلعديَة. 
نائبة مدير معهد األمراض املعديَة يف مستشفى 
امُلعديَة  األمراض  يف  باحثة  حيفا.   - رمبام 

»محارِض  بدرجة  محارضة  الباد.  يف  املتوطِّنة 
كبري« يف كلِّيّة الطّب يف التخنيون - حيفا.

املهنـدس نـصـري سعيـد
واإللكرونيّات.  الكهربائيّة  الهندسة  يف  ُمختّص 
مع  والعمل  الخرة  من  عديدة  سنوات  لديه 
مراحلها  يف  املتقدِّمة  التكنولوجيا  كات  رََشِ

املبكِّرة. خبري يف العمل مع رجال األعمال. شارك 
وخاّصة  الناِشئة،  كات  ِ الرَّ من  العراِت  تأسيس  يف يف 

مبارََشة  املعلومات. شارك  وتكنولوجيا  الطبِّيّة  والعلوم  األجهزة  قطاع 
كة ملبادرين  كة ناشئة، منها 60 رََشِ يف إنشاء وترويج أكثر من 80 رََشِ
كات الناجحة التي تواصل تطوير ِتْقِنيّات  ِ عرب. شارك يف عدد من الرَّ
فرص  إىل  الوصول  يف  خرة  ذو  العامليّة.  لألسواق  جديدة  وُمنْتَجات 
س ومدير الحاضنة  الرِّيادة غري املستَغّلة للعلماء والباحثني العرب. مؤسِّ
أوَّل  ومدير  س  مؤسِّ العربّي.  الوسط  يف  والوحيدة  األوىل  التكنولوجيّة 
صندوق استثمارّي )بقيمة 60 مليوَن دوالٍر( يعمل يف الوسط العربّي. 
يف  الناِشئة. مشاِرك  كات  الَرِ من  للعديد  إدارة  مجلس  وعضو  رئيس 
سات التي تعمل عىل تعزيز االبتكار وريادة  العديد من املشاريع واملؤسَّ

األعمال يف الوسط العربّي.

املهنـدس وائـل عمـري
الّزراعيّة  الهندسة  يف  ل  األوَّ اللََّقب  عىل  حاصل   
ل  األوَّ اللََّقب  وعىل  الحيوان(،  علم  ص  )تخصُّ
القدس.   - العريّة  الجامعة  من  التّمريض  يف 

املكثَّف يف مستشفى رمبام-  العاج  ص يف  تخصَّ
حيفا، سنة 1994. ناَشط اجتماعّي، وله دور كبري يف 

العمل األهيّ. َشَغل منصَب رئيس جمعيّة الجليل يف الّسنوات )2004-
.)2008

أعضاء الّلجنة العلمّية االستشارّية 
لمعهد الُبحوث الّتطبيقّية:

· بروفسور عيدو يتسحاقي، جامعة حيفا	
· تسيون فحيمه - جامعة حيفا	
· كة من القطاع الخاّص	 د. صبحي بشري، رََشِ
· د. رنا سعيد صبح، بلديّة شفاعمرو	
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الطاِقم اإلدارّي 

· أحمد الشيخ محّمد - املدير العاّم	

a.sheikh@gal-soc.org

· إلياس خليف -  مدير قسم املاليّة ومراِقب حسابات	

· كلري طوافشة - مساِعدة إداريّة 	

العالقـات العـاّمـة وتطويـر املـوارد 

· عبري شحادة - عاقات عاّمة ومجنِّدة مواِرد 	

· أماني ضعيف - مجنِّدة مواِرد	

· نورا عدوي، مركِّزة إعاميّة 	

َمرَكـز التثقيـف العلمـّي 

· د. ساري عاصلة – مدير امَلرَكز  	

· نمارق خطيب – مرِشدة 	

· سماء عواد – مركِّزة مشاريع	

· زينب صفي – خبرية تثقيفيّة	

َمـرَكـز العـدل البيئّي 

· أمرية عّراف – محامية، مديرة امَلرَكز 	

· آالء عبيد – مديرة مروع 	

· قة مشاريع	 عا ديب – منسِّ

· عيىس مطر - منسق العمل الجماهريي	

· كايا متشنر - مسؤولة الرصد والتقييم 	

ـَرَكـز البُحـوث االجتماعيّـة »ركـاز« م

· د. محمد خطيب – باحث ومدير امَلرَكز  	

· دعاء زيد – مساعدة باحث	

 SienTech مرشوع املباَدرات الناشئة

· عا بكر - مديرة املروع 	

· سهري راشد – مساعدة 	

طـاِقم
جمعّيـة الجـليـل
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· مهدي حسنني - مساعد باحث	

· رسي موىس - مساعد باحث	

· صالح زطمة - مساعد باحث	

· فارس حاحلة - مساعد باحث	

· مدلني خنجر- مساعدة باحث	

· ناريمان مطر- مساعدة باحث	

· أُمامة دبور - مساعدة باحث	

· هبة أبو تايه - طالبة دكتوراه	

· حسني جريدات - طالب ماجستري	

· آالء جرويش - طالبة ماجستري	

· שי לויטה  - طالب ماجستري	

· גאי פאר - طالب ماجستري	

· סתיו שמעוני - طالب ماجستري	

· נטע ברגיב - طالب ماجستري 	

· نور عّواد - طالبة ماجستري	

َمرَكـز البُحوث التطبيقيّة
· مَلرَكز 	 علميّة  مديرة  باحثة،   - زاروبي  حاج  منال  د. 

البُحوث التطبيقيّة
manalhz@gal-soc.org

· بروفسور حسن عزايزة - باحث، محارض ورئيس 	
قسم العلوم البيئيّة يف كلِّيّة تل حاي

hazaizi@gal-soc.org
· كة 	 س رََشِ بروفسور عصام صبّاح - باحث، مؤسِّ

"أجروبيكس"، محارض يف كلَّيّة أورط براودا 
isabbah@gal-soc.org

· د. جريس جدعون - باحث	
jeries@gal-soc.org

· القاسمي 	 كلِّيّة  باحث ومحارض يف   - د. ساري عاصلة 
sare-asli@gal-soc.org

· د. نضال مصالحة - باحث	
nedal@gal-soc.org

· 	 katie@gal-soc.org   د. كيتي براني - باحثة
· د. محمود دياب – باحث	

  mahmud@gal-soc.org
· بروفسور محمد حجريات – باحث	

hugeratmo@gmail.com
· د. كرين يانوكة غولوب – باحثة	

keren@gal-soc.org

mailto:jeries@gal-soc.org
mailto:sare-asli@gal-soc.org
mailto:nedal@gal-soc.org
mailto:katie@gal-soc.org
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