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כדי אך . ההתקפה על החירויות הדמוקרטיות בישראל גוברת
הוא , שהמאבק לדמוקרטיה יהיה מאבק עממי ודמוקרטי באמת

 אזרחים –צריך לקחת בחשבון שרבים בארץ הזאת 
יהודים , מזרחים מודרים, עובדי חברות קבלן, פלסטינים

 חיים מזמן –מוכרים -תושבי כפרים בלתי, אתיופים מופלים
, עבור מי שמנסה להתאגד". מרחב הדמוקרטי"מחוץ ל

שמגנה על עצמה מפני , תה המיועד להריסהשנאבקת על בי
 . המאבק על הדמוקרטיה הוא מאבק יומיומי–פינוי וגירוש 

  .היא חלק ממנוتـــ	ا$ـــO -התחברות

  ت���# و���ء أ!�.�ء, و!+ل :10:00–09:00
  ���GC !��اوي ورون� +ران: ا����ح�� ت	ح� �� :10:15–10:00
10:15–12:00: ���Cن# ر�$:  

  ة وا�/��ل ��رج ح�ود ا��ی���ا��
م- وا,� ا����

  רישום ומפגש חברות וחברים ,  התכנסות:10:00–09:00
  עאישה סידאווי ורונה מורן:  ברכות ופתיחה:10:15–10:00
  : פאנל מרכזי:12:00–10:15

  ות מחו� למרחב הדמוקרטי\חיי� ונאבקי�
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��ار– زه�	� �6ی/�45 ♦ ����$ 7��دة $�I>%ء   ,

  �� $	د�} آ�ت}
 ن�;O �� ن�1ل ا�%ج|�7 و��� � ا���+ء �� – ��ج ح�رون ♦

  @ج{ 7 ا��+دان, ا� %د
	��  ا���2~ $���ن ا����2 ا�G( �� �� .– >)اد أ	)  �ی:. د ♦

	�Jا.�3 ا�	ف $�� ا�(	�)  
♦ ����  دی��� أح�وت: ت��	 ا�

  :ידברו
נאבקת להגן על ביתה  ה תושבת דהמש– פרידה שעבא� ♦

  מפני הריסה ולמען הכרה בדהמש 
י חברת " מאוימת בפינוי מדירתה ע– זהבה גרינפלד ♦

  ץ"פרדס כ, עמידר
 פעיל במאבק הפליטים ומבקשי המקלט – חארו�' טאג ♦

  פליט מסודן, בישראל
 של הכפר ת העממיה דובר הוועד– פריח�ר עוואד אבו"ד ♦

  עראקיב-מוכר אל- הלא
  דיאנה אחדות: מנחה ♦

  ان���$�ت ����2 ا�
2��� ا���	�� ا�����ة ���	آ� :12:30–12:00
  اس�	اح� M'اء G�	آ� :13:15–12:30

 �42)رة ا�/�Aطور�3ت �?<: 15:00–13:15�>�  

  בחירות לוועדה המתאמת החדשה של התנועה :12:30–12:00
   ארוחת צהריים משותפת:13:15–12:30
  סדנאות חשיבה ופעולה  :15:00–13:15
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  رس+ل س(�دة ورو�� $# $�+ج��

יפת -בהנחיית יעל בן – חינו  מחו� למרחב הדמוקרטי  ♦
 בהנחיית הנא – מאבק על הדיור ציבורי  ♦  ומרסלו וקסלר

מאבקי� על : מול הדחפורי�  ♦  טוב-עמורי ואהרון שם
  ♦   בהנחיית רמי יונס וגדי אלגזי– הבית היחיד שיש

 בהנחיית רסול – לאומיות בשותפות יהודית פלסטינית
  סעדה ורועי בל

  ت+!��ت 7 ا�+ر;�ت وت���� :16:00–15:00

� ج ��� وأو��	 –�� ا����م  :17:00–16:00� �+س���  
  !�+$+ل

  סיכומים מהסדנאות ודיון מסכם :16:00–15:00
סוגרים את היום : צהריים- מוזיקה של אחר:17:00–16:00

  !באלי ואופיר טובול'עם מוחמד ג

♦  
م �(�م أو \��(�ن� أن ت�1	وا (79: و'�2ت اKآ! مA$�آ
�9+ن �(����ت  >%ل ا�
�ت
	 س:م\����)ا وأوGدآ- ♦ .G	وب

  .ون���Gت �,و@د � إر;�د

נשמח אם תגיעו עם אוכל או : מדברי� ואוכלי� ביחד ♦
 במשך !בואו ע� ילדיכ� ♦ .שתייה לארוחה המשותפת

  .הכנס נקיים פינת משחקים לילדים
7 >%ل ا� 	�� ا@�9�	ون� �2)�9ن ا��+ا!# I�$ :

com.gmail@rabutta 052 :أو ا@ت��ل ��� ه�ت� -  
(��ن   6388020 ��	آ�–وا����ث �� ��
   ا�
	آ�ة ا����2

 אנא שלחו מייל אלינו –בכל הקשור לכנס וסביבו 
)com.gmail@tarabut(, 052-: או פנו למעין בטלפון

6388020  
  


