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الحیز في اإلنسان
مقابل المدني المجتمع

المؤسسات الرسمیة

21:30 االثنین، 30.4.07، 15:30- یوم
تل أبیب تصیدك نفیھ ،5 یحیئیلي شارع دالل، مركز سوزان

16:00 – 09:30 ،1.5.07 الثالثاء، یوم
یافا ،73 یفیت شارع (الرابطة)، یافا عرب ألجل الرابطة بیت

الرسمیة المؤسسات مقابل المدني المجتمع
21:30-15:30 30.4.07 االثنین یوم

أبیب تل تصیدك، نڤیھ ،5 یروشالمي، شارع یحیئیلي قاعة دالل، مركز سوزان
عبري/إنجلیزي فوریة ترجمة

17:40 – 15:30
تجّمع 15:30

االفتتاح كلمة 16:00
وجمعیة “بمكوم” أبیب تل جامعة الجغرافیا، قسم فینستیر، طوبي الدكتور

ھل الرسمّیة - والمؤسسات الحكومّیة غیر المنظمات األولى: الجلسة
االثنان معا؟ یتوافق  

أونو، األكادیمیة الكلیة الحقوق، كلیة فوكس، باز أمیر الدكتور الجلسة: رئیس
“بمكوم” وجمعّیة

االجتماعي في اللوبي البیئي رئیس حنین، الدكتور دوڤ الكنیست عضو
الكنیست

العالم النضال إلصالح في معضالت الخارج؟ أو الداخل من

بن غوریون جامعة الفلسفة، قسم نیڤو، (یاني) الدكتور یتسحاق
المدني للمجتمع معضالت نفسھا: القانون سلطة عندما تقّوض

وزارة المدن، تخطیط مدیرة شعبة صوفیا إلدور، المعماریة المھندسة
اإلسكان

التحدي الكامن في التعاون  – ال تصفق واحدة ید

لندن ، UCL البیئة المبنیة قسم إدواردز، السید مایكل المدني المخطط
Dilemmas of Action - Inside or Outside Formal Politics.
Should We Stop Lobbying Politicians and Deal Direct with Capital?

الجمھور یطرحھا أسئلة
استراحة

19:20 – 17:50
الرسمّیة المؤسسات أمام العمل استراتیجیات الثانیة: الجلسة

وجمعیة تل أبیب جامعة الحقوق، كلیة – بالنك الدكتور یشاي الجلسة: رئیس
“بمكوم”

“بمكوم” التخنیون, حیفا, جمعّیھ عوفر لرنر, معھد المدن مخطط
للنھوض النضال في بمكوم جمعیة عمل من نماذج مدمجة: استراتیجیات

بحقوق البدو

ھداج بیر حمید، سلمان بن السید
الحكومیة والنجاح. المؤسسات أمام األمر الواقع فرض

البدیل للتخطیط العربي جریس، المركز بّنا- الطبیعیة عنایة المناظر مھندسة
طرق العمل – البیوت ھدم النضال ضد

مشباط شعاري كلیة تمورا، مدیرة مركز حربون، كالریس المحامیة
منزل یبحثن عن التاریخي... اإلجحاف النساء یصححن التصحیحي: اإلسكان

خفیفة ووجبة استراحة

21:30-20:00
سیاسیا المھّمشة المجموعات لدى البناء ثقافات الثالثة: الجلسة

موارد تخطیط رسمي وبدیل بصفتھا     

وجمعیة حیفا التخنیون، میشار، نعما الطبیعیة، المنظار مھندسة الجلسة: رئیسة
“بمكوم”

الضیف: محاضرة
جامعة المرئیة، الفنون كروز، قسم البروفسور تیدي المعماري المھندس

دییجو كالیفورنیا - سان
Practice of Encroachment: 
From the Global Border to the Border Neighborhood

المجیبون:
“بمكوم” غوریون وجمعیة بن جامعة یعكوبي، الدكتور حاییم المعماري المھندس

- الناصرة أدیب داوود المدني المعماري والمخطط المھندس

الجمھور بمشاركة نقاش

الجحیم؟! بحق المدینة ھذه تعود لمن
یافا لسكان أصدرت اإلخالء أوامر مئات

یافا حقوق السكن لسكان عن الدفاع مدعو للقاء نشطاء الجمھور
16:00 – 09:30 ، 1.5.07 الثالثاء، یوم

یافا ،73 یفیت شارع (الرابطة)، یافا عرب ألجل بیت الرابطة
فوریة بالعبریة والعربیة واإلنجلیزیة ترجمة

البحر "اإلندرومیدة" على المطلة والمنطقة العجمي، حي في 11:00 جولة – 09:30

13:00-11:00

ھذه تعود لمن والسكان: الحكومیة المؤسسات المقاولون، الرابعھ: الجلسة
المدینة؟

حركة "صداقة-رعوت" یافا مدیر فادي شبیطة، رئیس الجلسة:

الضیف: محاضرة
ومن رؤساء لندن ، UCL المبنیة البیئة قسم إدواردز، مایكل المخطط المدني

لندن في كروس كینج منطقة في التطویر خطة ضد التنظیم األھلي
The Struggle Against The Development Plan In Kings Cross Railway Area

المشاركون:
وجمعیة "بمكوم" حیفا التخنیون المعماریة، الھندسة قسم سیلڤرمان، الدكتورة إمیلي

وجمعیة "بمكوم" سبیر الكلیة األكادیمیة تسفادیا، الدكتور إیریز
الرملة دبیط، بثینة المعماریة المھندسة

عرب یافا أجل من الجمعیة رئیس عبد، غابي

استراحة الغداء

16:00–14:00
غیر المنظمات وألعضاء المحلیین للنشطاء عمل ورش فقط، للمدعویین
التخطیطي- األفق  تقییم العملیة، األھداف تحدید اإلعالم، وسائل الحكومیة:

القضائي.


