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  רקע על המנהיגים הדתיים המשתתפים בפאנל הראשי
 

פאחם ומכהן כאימאם במסגד -תושב הכפר זלפה שבאזור אום אלהשייח מוחמד אמארה כבוד 
. הכשרתו הדתית של השייח אמארה בתחילת דרכו הונחתה על 15בעודו בן  1983הכפר משנת 

אימאם. לאחר מכן למד מדעי שריעה איסלאמית. השייח סיים תואר שני יד סבו שהיה גם כן 
 וכעת מכין עבודת גמר. השייח אמארה מכהן כאימאם דרך משרד הפנים.

 
, משמש כרב היישוב ניר עציון, מרצה במכללה האקדמית לחינוך, שאנן הרב רונן לוביץכבוד 

ון בפילוסופיה כללית ובאוניברסיטת חיפה. בוגר מכללת ליפשיץ לחינוך, בעל תואר ראש
ובפילוסופיה יהודית, ותואר שני במדע הדתות ודוקטורנט במחשבת ישראל. בעבר, שירת בחיל 
התותחנים, שימש כרב קהילה בדרום אפריקה, כמרצה במחלקה למדע הדתות וכרב הקמפוס 

בוועד באוניברסיטת קיפטאון. חבר בארגון רבני "צהר", ונמנה עם מייסדי ארגון "בית הלל".חבר 
 המנהל של עמותת "אדם, טבע ודין". 

 
, הארכבישוף של עכו, חיפה, נצרת וכל הגליל, ושל מעלתו הארכבישוף ד"ר אליאס שקור

קטולית (מלקיטית). מאמציו של הארכבישוף שקור לקדם שלום בארץ הקודש -הכנסיה היוונית
זכו להכרה רבה הכוללת את זכייתו באות השלום של ניוואנו (יפן) ובאותות נוספים. הוא כתב שני 

וקיבל את התואר דוקטור של כבוד  ספרים בנושא החוויה של פלסטינאים במדינת ישראל
בכפר  1939-מחמישה מוסדות אקדמאיים ברחבי העולם לאור מאמצים אלו. הארכבישוף נולד ב

, לאחר 1983בשנת קטולית. -בירעם בגליל העליון למשפחה החברה בקהילה המלקיטית
דים שהתוודע לליקויים בחינוך הערבי בישראל, החליט לייסד בית ספר תיכון המשרת תלמי

מהמגזר הערבי, בני כל הדתות. בנייני בית הספר התיכון של מוסדות מאר אליאס הושלמו 
נור בכפר, במשך השנים התרחבה קריית החינוך וכיום היא כוללת -בשנות השמונים על גבעת אל

גם בית ספר להנדסאים ומכללה אקדמית.ד"ר אליאס שקור הוא דוקטור לתאולוגיה, ומחזיק 
  א ובתלמוד מהאוניברסיטה העברית.בתואר שני במקר

 
הפטריארך של הכנסיה היוונית ארתודוקסית של , IIIמעלתו הפטריארך תיאופולוס 

עקר לירושלים  1964שימש תקופה קצרה בתפקיד הארכיבישוף של תבור. בשנת  ירושלים. 
והחל ללמוד בבית הספר של הפטריארכיה. שימש כארכדיקון לפטריארך בנדיקטוס. שימש 

כומר הכנסייה בכפר כנא בגליל וכשליח הכנסייה לקטאר כדי לסייע לבני הקהילה הפלסטינים כ
העובדים שם. למד תאולוגיה באוניברסיטת אתונה והשלים לימודי תואר שני באוניברסיטת 
דורהם באנגליה. הוא אף למד באוניברסיטה העברית בירושלים. בטרם התמנה לתפקיד 

נבחר הפטריארך  2005-ה בתפקיד הארכיבישוף של תבור. בהפטריארך, שימש תקופה קצר
  של הכנסייה היוונית אורתודוקסית בירושלים. 141- לתפקיד הפרימאט ה IIIתיאופילוס 
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