לשוויון אזרחי

 أ أ
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For Civil Equality

אירועי המולתקא-מפגש ,בית תרבות ערבי-יהודי מייסודו של פורום דו-קיום לשנת 2010
 29לדצמבר

סדנת זכויות פעילים בעת מעצר עם עו''ד יוסי וולפסון.

 27לדצמבר

סרט +הרצאה של ארגון ''עמק שווה'' – ארכיאולוגיה אחרת בעיר דוד – סילוואן.

 8לדצמבר

פאנל זכויות אדם באוניברסיטה – אלעראקיב כמקרה מבחן .בהשתתפות :השייח סייח ,פרופ' אורן יפתחאל ,עו''ד
סאוסן זאהר  -אירגון עדאלה.

 8לדצמבר

הרצאה בנושא  -העיירות והכפרים הבדואים בנגב– חליל אל עמור וסאלם אלעטאונה

 1לדצמבר

הרצאה בנושא  -בריאות בכפרים הלא מוכרים בנגב -וסים עבאס ,מארגון רופאים לזכויות אדם.

 30לנובמבר

במסגרת הסדנה בעברית:
פאנל בנושא החברה הבדואית בנגב ,פאנל מסכם לסדנה  -עמדת נציגי הקהילה מול עמדת הממסד .בהשתתפות:
גב' חנאן אלסאנע – מנכ"ל עמותת סידרה,
מר אלי עצמון – יועץ מוניציפאלי
מר עטיה אלעאסם – המועצה לכפרים לא מוכרים

 26לנובמבר

קפה עם לנין " 5יום מהפכת אוקטובר" התארחו :איתן קלינסקי סמדר פלד-אלחנן ,רמי אלחנן ,דבלה הלר ושושנה
כפרי-אגמון.

 24לנובמבר

שעורי אנגלית לאקטיביסטים.

 23לנובמבר

סדנת הכרות עם הבדואים  -עו"ד ראויה אבורביעה על מעמד הנשים הערביות בנגב והשינויים העוברים עליהן .

 10לנובמבר

סדנת הכרות עם הבדואים  -גב' הינד אבו-באדר על מעמדן של הנשים הערביות בנגב והשינויים המתחוללים
)באנגלית(.

 9לנובמבר

סדנת הכרות עם הבדואים נורי אל-עוקבי ועטיה אל-עאסם על הכפרים הלא-מוכרים בנגב

 8לנובמבר

השמאל הישראלי לאן? עו"ד יפעת סולל ממר"צ ,עו"ד אלדד יניב מהשמאל הלאומי ,ואיימן עודה מזכ"ל חדש.

2-3
לנובמבר

פתיחת סדנת הכרות עם הבדואים של הנגב גב' נועה קרם רקע כללי על הבדואים של הנגב )באנגלית(.

 2לנובמבר

פתיחת סדנת הכרות עם הבדואים של הנגב פרופ' אבינועם מאיר על קונפליקט הקרקעות בנגב.

 1לנובמבר

תקשורת ומיעוטים  -על אפליה במרחב התקשורתי בהשתתפות פרופ' דן כספי והעיתונאי סלימאן א -שפעי

27
לאוקטובר

סטנד אפ קומדי בערבית  -ארוע של חד"ש

26
לאוקטובר

ציון יום השנה ה 54-לטבח קאסם בהשתתפות פרופ' גדי אלגזי ועו"דד עאדל עאמר -הועדה העממית להנצחת הטבח
בכפר קאסם

25
לאוקטובר

יריד יד שניה של ארגון הסטודנטים למען פליטים ומבקשי מקלט.

12
לאוקטובר

החברים של העיתונאי דניאל פרל מנגמים לחיזוק הקהילה באמצעות מוסיקה
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19
לספטמבר

פגישה עם )באנגלית( עם מר אחמד חילו עוזרו של סעיב עריקאת

 3למאי

"ויסקונסין" הקרנת הסרט ופאנל עם הבמאי יונתן בן-אפרת ,ניר נאדר ועו"ד בקי כהן-קשת.

 28לאפריל

קולנוע וזכויות אדם ,הקרנת הסרט "שביתה" ,בשיתוף הועד נגד עינויים

 27לאפריל

ינינה אלטמן מחברת "הורד הלבן" ,על סטודנטים ואנשי רוח בגרמניה לפני ואחרי עליתו של היטלר לשלטון.

 14לאפריל

קולנוע וזכויות אדם ,הקרנת הסרט "מצ'וקה" ,בשיתוף הועד נגד עינויים.

 3לאפריל

פסטיבל רהט "שכנים ושותפים" ,אוהל השלום ,בשיתוף מתנ"ס רהט ועמותת "צעד קדימה" רהט.

 18למרץ

קורס ערבית מדוברת למתחילים )(10

 16למרץ

הקרנת הסרט "זהרה" ושיחה עם הבמאי – מוחמד בכרי ,בשיתוף תא הסטודנטים של חד"ש.

 9למרץ

ציון יום האשה הבינלאומי במשותף עם מען ותא הסטודנטים של חד"ש.

 8למרץ

תערוכת צילומים של ילדי ואדי אל-נעם בכפר.

16
לפברואר

מה לעזאזל קורה בשיח' ג'ראח? ערב בהשתתפות :נאסר ע'ווי ,אורלי נוי ואיל ניר

 29לינואר

נס קפה עם לנין –  65שנה לשחרור מחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו על ידי הצבא האדום .בהשתתפות :דב הלר,
חיים מאור ,רחל נפרסטק ושושנה כפרי.

 13לינואר

הקרנת הסרט "הם לא קיימים" ודיון ,בימאי אבו-עלי מוצטפא.

 12לינואר

האם למאבקים חברתיים יש סיכוי ,הקרנת הסרט "אדומים – כרוניקה של מאבק" הבימאים :אסף בן-דוד ומורן
וייספיש
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