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Jerusalem Institute for Policy Research, 20 Radak St. Jerusalem 

Annual Symposium in memory of Daniel Rossing, the Founding Director of 

the Jerusalem Center for Jewish - Christian Relations 

 
 

Chair: Hana Bendcowsky, Rossing Center for Education and Dialog 

Opening words: Dr. Amnon Ramon, Senior Researcher, Jerusalem Institute for 

Policy Research 

In Memory of Daniel Rossing:  

Carol Tabash 

Non-Muslim Communities in the Middle East - Between Inferiority, 

Integration and Superiority 

Prof. Moshe Maoz, Hebrew University  

The Druzification of Arab Christians in Israel in the wake of the “Arab 

Spring” 

Dr. Yusri Hazran, Hebrew University 

Between Hope and Despair: the "Arab Spring" and Palestinian Theology 

Maayan Raveh, Hebrew University 

The Framing and Coding of the "Arab Spring" in the eyes of Christian 

Arab Citizens of Israel 

Ameer Fakhoury, Research Center of the School of Peace, Neve Shalom/ 

Wahat al Salam 

For Further Detailes: 450-4140010 

 

Spring or Autumn? 

The Arab Spring and its 

Implications for Arab Christians in the 

Holy Land 

 

Agenda: 
 

 
 

 ראש עיריית כפר סבא, רפי סער: ברכות

 המיזם הצגת -מנהלת המיזם , מכון ירושלים למחקרי מדיניות, תמי גבריאלי

 משיבים מקרב משתמשי התחבורה בערי השרון 0555מעל : ממצאי הסקר התחבורתי של המיזם -ליווי אקדמי למיזם , המכון לחקר התחבורה בטכניון, ר אילת גלצור"ד

 ;מהנדס העיר טייבה חאלד גבאלי; אדריכלית העיר חדרה דורי-ליטל שלף; העיר כפר סבאראש  רפי סער: בהשתתפות בנושא קידום תחבורה מקיימת באמצעות שיתופי פעולה בין רשותיים, פאנל בכירי רשויות בשרון

 משרד התחבורה, הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, מנהלת אגף הפעלה ורישוי, נעה אבירם

 רכבת ישראל, ל נוסעים"סמנכ, בעז הירש

 נתיבי איילון, ראש אגף מהיר לעיר, עדי קרני

 כלי ניתוח נתוני תחבורה ציבורית לסיוע בקבלת החלטות -לטכנולוגיות מידע בתחבורה מומחה , נחמן שלף

 שיתופית ותחבורה  כשירות תחבורה לקידום מסוגו ראשון  אזורי פ''שת - נתניה עיריית ,חכמה עיר מנהל ,אופיר אלון

 סיכום

 

 :סדר יום 

REGISTER 
 

kprhyho 

https://goo.gl/forms/0KAnCtR3oDQlLhrY2

