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  2009לשנת , קיום-יהודי בנגב מייסודו של פורום דו-בית תרבות ערבי, מפגש-אירועי המולתקא

22 
 לדצמבר

  .פאנל מסכם של סדרת ההרצאות על הבדואים בנגב
ובר המועצה האזורית ד, ואכילי-מר סאלם אל, מנהלת מחלקת הרווחה בלקיה, צאנע-שיפא אל' גב, ומס חיין אורון'כ ג"ח

ד ראויה "עו: מנחה, ר המנהלת לקידום הבדואים בנגב"מר אלי עצמון לשעבר סגו יו, לכפרים הבלתי מוכרים בנגב
 .קיום בנגב לשוויון אזרחי והאגודה לזכויות האזרח בישראל- פורום דו, אבורביעה

16 
 לדצמבר

  .ציון יום זכויות האדם הבינלאומי
ר עמותת רופאים "יו, ר דני פילק"ד, ההתייחסות השלטונית למבקשי מקלט בישראל -"כי גר היית בארץ מצרים"

 ".פליטים: "ארגון סיוע לפליטים והקרנת סרטו של שי כרמלי –ף .ס.ואלישבע מיליקובסקי א, לזכויות אדם

15 
 לדצמבר

, ר ארז צפדיה"ד, סוגיות של תכנון ואפליה ממוסדת: )בעברית(הרצאה רביעית בסדרת ההרצאות על הבדואים בנגב 
 .המכללה האקדמית ספיר ובמקום מתכננים למען זכויות תכנון

14 
 לדצמבר

אפליה מרחבית : נקאב-הכפרים הבלתי מוכרים בנגב): "באנגלית(הרצאה רביעית בסדרת ההרצאות על הבדואים בנגב 
 .רופאים לזכויות אדם ,מר ואסים עבאס" והשפעתה על הזכות לבריאות

ספא ? "נוכחות או נעלמות –הנשים הבדואיות ): "בעברית(הרצאה שלישית בסדרת הרצאות על הבדואים בנגב  לדצמבר 8
 .גוריון בנגב -אוניברסיטת בן, דוקטורנטית, אבורביעה

  :הרצאה שלישית בסדרת הרצאות על הבדואים בנגב לדצמבר 6
 .גוריון בנגב-אוניברסיטת בן, גיאוגרף, מר יובל קרפלוס, "תכנון על ידי ולמען הבדואים בנגב"

  ):באנגלית(הרצאה שניה בסדרת הרצאות על הבדואים בנגב  לדצמבר 3
 .עמור-מר חליל אל, "המקרה של אלסירה - הכפרים הבלתי מוכרים בנגב"

  ):בעברית(הרצאה שניה בסדרת הרצאות על הבדואים בנגב  לדצמבר 1
ר "עוקבי וד-ודיון עם נורי אל, "מוכרים" –הקרנת סרטו של אורי קליינר , "הכפרים הבלתי מוכרים של הבדואים בנגב"

 .פריח-עואד אבו

25 
 לנובמבר

נשיא התכנית לשרותי בריאות ', סראג ר איאד"ד: הקרנת קטעי וידאו ודיון בהשתתפות" עדויות חיילים מעופרת יצוקה"
 ".שוברים שתיקה"יהודה שאול , )טלפונית(הנפש בעזה 

24 
 לנובמבר

  ):בעברית(הרצאה ראשונה בסדרת הרצאות על הבדואים בנגב 
 .אורן יפתחאל' פרופ, "זכויות עמים ילידים ומאבק פוליטי -הבדואים בנגב "

22 
 לנובמבר

  ):באנגלית(הרצאה ראשונה בסדרת הרצאות על הבדואים בנגב 
 .ד ראויה אבורביעה"עו, "היסטוריה וקונפליקט הקרקעות –הבדואים בנגב "

15 
 לנובמבר

 ".צעד קדימה"חוג דבקה בשיתוף עמותת 

12 
 לנובמבר

 אנגלית בסיסית לאקטיביסטים

אחד מהפצועים בכפר ולטיף דורי מחושפי מעשי , ראזי-ד עאדל אבו"עו: דיון בהשתתפות, שנים לטבח כפר קאסם 53 לנובמבר 4
 .הקרנת סרט שהוכן על ידי מחלקת החינוך בכפר להנצחת הארוע. הטבח

 .בשיתוף ועד הכפר, בואדי אלנעם) 4(פתיחת סדנת צילום  לנובמבר 3

 ".לשוני-הגר לחינוך דו"בשיתוף עמותת ) 9(ערבית מדוברת למתחילים  לנובמבר 2

27 
 לאוקטובר

 .הקרנת הסרט ושיחה עם הבימאית נטע עפרוני" סיפורו של מחסום –קלנדיה "
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25 
 לאוקטובר

 )8(ערבית מדוברת למתחילים 

15 
 לספטמבר

 ".ילדי עזאזמה מצלמים"פתיחת התערוכה 

15 
 לספטמבר

 .ארוחה לשבירת הצום –איפטאר 

8 
 לספטמבר

 .שיעורים 12שעתיים שבועיות משך , )4( 2קורס ערבית מדוברת שלב 

, )מרצ(כ לשעבר מוסי רז "ח, נסקי'כ לשעבר תמר גוז"ח, )ד"בל(כ חנין זועבי "ח: בהשתתפות? לאן -השמאל הישראלי  ליולי 12
 .מנחה נועה סלור, )ד"מס(זקן -ר אבנר בן"ד, )ל שלום עכשיו"מנכ(יריב אופנהיימר 

-ר רז"ד, נידא חורי, מוחמד מחול, ד שחדה אבן ברי"עו, יורם מיטל' פרופ: האיש ויצירתו בהשתתפות –מחמוד דרוויש  ליוני 3
ערב משותף לפורום לדו קיום בנגב לשוויון . אביב- אניברסיטת תל, ו'עפרה בנג' פרופ: מנחה. יאיר חורי, קרקוצקין

 .אוניברסיטת בן גוריון בנגב, אזרחי ומרכז הרצוג

נורי  –חי על הבדואים בנגב ופעילות פורום דו קיום בנגב לשוויון אזרחי -הרצאה בפני סטודנטים ומרצים ממכללת תל למאי 20
 .חיה נח, אלעוקבי

 .רגעים קטנים של ירושלים האחרת –לרגל יום ירושלים אלטרנטיבי  למאי 18

 .שיעורים 12שעתיים שבועיות משך , )6( 1קורס ערבית מדוברת שלב  למאי 10

 עוביידה ברהט-וקה בבית סםר אבו'קרקס בומצ במאי 5

 "עדויות מהשטח -התאגדויות עובדים ! זה הזמן להתאגד"במאי  1-לרגל ה במאי 4

 ?פוליטית, דתית, התנועה האיסלאמית תנועה חברתית לאפריל 23

 .שבועות 12שעתיים שבועיות משך , )5( 1קורס ערבית מדוברת שלב  לאפריל 5

 .אזרחות וזהות, יום האדמה ערב שירה ועיון על אדמה למרץ 29

 יעקב מנור וחיה נח על הבדואים בנגב לקבוצת מורות חיילות, הרצאה וסיור של עטיה אלעאסם למרץ 4

 הרצאה של נורי אלעוקבי על הבדואים בנגב לשומר הצעיר למרץ 1

16 
 לפברואר

 ערב לימוד של דוח גולדברג

21 
 לדצמבר

 משלוח סיוע הומניטארי לעזה

6 ,13 
 לינואר

 נדחה המשך סדרת הרצאות על הבדואים בנגב

 
  


