לשוויון אזרחי

 أ أ

وا أ

For Civil Equality

סיכום אירועי המולתקא-מפגש לשנת 2011
•

 5לינואר  -ערב עם "שוברים שתיקה" ושיחה בעבות צאת ספרם החדש "כיבוש השטחים-
עדויות חיילים "2000-2010

•

 11לינואר  -הקרנת הסרט "גבעות גורל" ושיחה עם הבמאי ליאור קאופמן ומוחמד אל
טלאלקה.

•

 15לפברואר  -השקת שני הגליונות האחרונים של כתב העת  -סדק .בהשתתפות :ספא
אבוריביעה ,דר' אמיר בנבג'י ,דר' פנינה מוצאפי האלר .מנחה :מתי שמואלוף.

•

 23לפברואר  -ארבעים שנה לפנתרים השחורים  -הקרנת הסרט "שמעת על הפנתרים?"
ושיחה עם הבמאי :ניסים מוסק.

•

 7למרץ  -הקרנת הסרט "בודרוס" ושיחה עם יוצרות הסרט.

•

 9למרץ  -הצגה בערבית "ا+,-./ر)" – "אל מסתורה" לרגל יום האישה הבינלאומי.

•

 13למרץ  -קורס ערבית מדוברת למתחילים ) 12מפגשים(.

•

 16למרץ  -בזאר יד שניה למען הפליטים.

•

 21למרץ  -היום הבינלאומי לביעור הגזענות  -פאנל בנושא גזענות בהשתתפות :דר' דינה
זיסרמן ,עו''ד ראויה אבו-רביעה ,גב' אפרת ירדעי וחיה נח.

•

 28למרץ – קורס ערבית מדוברת למתקדמים ) 12מפגשים(.

•

 28למרץ  -הקרנת חלקו השני של הסרט "שמעת על הפנתרים?".

•

 4לאפריל  -התעוררות בשמאל הישראלי בהשתתפות :מוסי רז )מרצ( ,נפתלי רז ,ודר.
עלי אל-אסד )מס"ד( ,דר .אפרים דוידי )חד"ש(.

•

 5לאפריל  -קולנוע ערבי עכשווי "הקרבות" ,במאי :אוסמה מוחמד )סוריה /צרפת(.

•

 6לאפריל  -המאבק בשדה בריר על מה ולמה? דר .שרית עוקד ממובילות המאבק תספר
את סיפורו של המכרה המתוכנן ומאבקם של תושבי ערד.

•

 13לאפריל  -על קדושה ,חרות ומה שביניהן ,הגותו של ישעיהו ליבוביץ והרלבנטיות
לתקופתנו בהשתתפות דר .יוסף אלגזי ודר .אבשלום אליצור.

•

 27לאפריל  -על פשעים ושיגעון של אנשים רגילים ,ניר ברעם מספר על ספרו "אנשים
טובים".

•

 30לאפריל " -פסטיבל שכנים" ברהט ,פסטיבל שנתי בשותפות של מתנ"ס רהט ,עירית
רהט ,עמותת צעד קדימה ופורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי.
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 4למאי  -קולנוע ערבי עכשווי "היינו קומוניסטים"  ,במאי :מאהר אבי-סמרה )לבנון /צרפת/
איחוד האמירויות(.

•

 18למאי – "מדברות על הנכבה" משתתפות :דר .פאטמה קאסם מחברת הספר "אשה
פלסטינית" ויעל חזן ,מנחה רמון זיו-אב.

•

 19למאי – קורס אנגלית לאקטיביסטים ) 12מפגשים(.

•

 5ליוני – קולנוע ערבי עכשווי "סלאטה בלדי" ,במאית :נאדיה כאמל )מצרים(.

•

 15לאוגוסט – ארוחת האפטאר )שבירת צום( השנתית של פורום דו-קיום בנגב.

•

 26בספטמבר  -ערב בנושא תוכנית פראוור בהשתתפות ד"ר ת'אבת אבו-ראס ,ד"ר יונס
אבורביעה וד"ר ארז צפדיה.

•

 22לנובמבר – רקע על הקהילה הערבית הבדואית בנגב והבדואים כעמים ילידים הרצאה
ראשונה במסגרת הסדנא להכרת הבדואים בנגב בהשתתפות ד"ר בתיה רודד מהמכללה
האקדמית "אחוה".

•

 28לנובמבר – מחאת הקיץ ומה בחורף? בהשתתפות יגאל רמב"ם ממובילי המאבק
בקיץ ,יהודה אלוש ממובילי המאבק בבאר-שבע ודניאל דור מהמשמר החברתי.

•

 29לנובמבר – העיירות המתוכננות והכפרים הבלתי מוכרים – הרצאה במסגרת הסדנא
להכרת הבדואים בנגב בהשתתפות מר אברהים אבו-שארב ,מנהל מתנ"ס רהט ועטיה אל
עאסם ,יו"ר הכפר אבו-תלול.

•

 5לדצמבר – הקרנת הסרט "סומוד" ופאנל בהשתתפות :הבימאית ג'יליאן קסטלר
דאמורס ,השייח סייח אל-טורי וחיה נח ,מנכ"לית פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי.

•

13לדצמבר – הזכות לבריאות במסגרת הסדנא להכרת הבדואים בנגב בהשתתפות גב'
היג'ר אבו-שארב מנהלת עמותת יסמין בנגב.

•

 20לדצמבר  -פאנל מסכם של הסדנא להכרת הבדואים בהשתתפות :שיפא אל-סאנע,
אלי עצמון ,עטיה אל עאסם ופרופ' אורן יפתחאל.

•

 27-28לדצמבר – "באנו חושך לגרש" מיני פסטיבל סרטים .יום שלישי הקרנת הסרטים
"מרטין"של הבמאי רענן אלכסנדרוביץ ו"בעבוס" ו"אנטייטלד" של הבמאי קאיד אבולטייף.
לאחר ההקרנה התקיימה שיחה עם הבמאי קאיד אבולטייף.
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