
دعوة لليوم الدراسي

التخطيط 
والتنظيم في 

البلدات العربية:  
صورة الوضع 

القائم

30.5.22    
فندق رمادا، الناصرة

المشاركة مشروطة   
بالتسجيل المسبق

سيعقد اليوم الدراسي بالّلغة   
العربية مع إتاحة الترجمة الفورية 

من وإلى اللغة العبرية

موقف سيارات متاح  

للتواصل واالستفسار: 

وجدي خاليلة،  جمعية   
سيكوي-أفق 052-4225666

سيرين حسن،  المركز العربي   
للتخطيط البديل 054-3174749

رابط للتسجيل 

9:30 - 10:00  استقبال وتسجيل 
10:00 - 10:30 االفتتاحية

د. سامر سويد، مدير عام المركز العربي للتخطيط البديل  
السيد عوفر دجان، مدير عام مشارك، جمعية سيكوي-أفق  

السيد عمر واكد نصار، رئيس بلدية عرابة، وسكرتير اللجنة القطرّية لرؤساء السلطات   
المحلّية العربّية

السيد حسان طوافرة، مدير عام سلطة التطوير االقتصادي في المجتمع العربي،   
وزارة المساواة االجتماعية

10:30 - 12:00 الجلسة األولى: التخطيط التفصيلي والشمولي
تدير الجلسة: د. عناية بنا-جريس، المركز العربي للتخطيط البديل

عرض معطيات البحث
المعمارية رنين عودة، المركز العربي للتخطيط البديل: التخطيط الشمولي - صورة الوضع القائم   

السّيد وجدي خاليلة، جمعية سيكوي-أفق: التخطيط التفصيلي - صورة الوضع القائم   

تعقيبات حول البحث
السيدة ميخال مريل، مديرة  قسم التخطيط المجتمعي والجماهيري، مديرية التخطيط   

المعمارية إيتي إفراتي، نائب مخططة اللجنة القطرية للتخطيط في التجّمعات المفّضلة   
)الفتمال( ومديرة التخطيط للمجتمع العربي 

المعمارية مالكة شنيؤر، نائب مدير قسم التخطيط، وزارة البناء واالسكان   
السيدة عوفرا كرمون ايفن، مديرة قسم الجوانب االجتماعية في التخطيط والبناء،   

وزارة الرفاه والضمان االجتماعي 
المهندس محمد ابو قرينات، مهندس المجلس االقليمي واحة الصحراء   

المهندسة نردين خوري، مهندسة بلدية طمرة   
المهندس وائل حبشي،  مهندس مجلس محلي اكسال  

12:00  - 12:15  استراحة
12:15 - 13:30 الجلسة الثانية - تنظيم وترخيص البناء القائم والتوصيل 

لشبكة الكهرباء 
تدير الجلسة: د. عناية بنا-جريس، المركز العربي للتخطيط البديل

عرض البحث
السّيد وجدي خاليلة،  جمعية سيكوي-أفق: تنظيم البناء القائم   

د. لينا دالشة، المركز العربي للتخطيط البديل: عملية التنظيم والبنية التحتية -   
شبكات توصيل الكهرباء 

تعقيبات حول البحث
المحامي فراس بدحي، رئيس مجلس محلي كفرقرع  
المحامي راضي نجم، رئيس مجلس محلي بيت جن   

المحامي سامح عراقي, القائم بأعمال رئيس بلدية الطيرة  
المحامي رسالن عثمان، وزارة العدل  

السيد يوسف يوسف, مدير قضاء الجليل - مركز المساحة وخرائط اسرائيل    

13:30 - 14:30 الجلسة الثالثة: إشراك وتمثيل المجتمع العربي في 
سيرورات التخطيط - تحديّات ومعيقات  
تدير الجلسة: المحامية رغد جرايسي - جمعية سيكوي-أفق

عرض معطيات
المحامي وسيم حصري، جمعية سيكوي-أفق   

المعمارية سيرين حسن، المركز العربي للتخطيط البديل  

التعقيبات
السيد سيزار يهودكين، مخطط مدن - جمعية بمكوم  

السيد أمين أبو حية، مدير قسم األقليات، وزارة البناء واإلسكان  
المحامي أمير بشارات، المستشار اإلقتصادي للجنة القطرّية لرؤساء السلطات المحلّية العربية  

السيدة كوثر متاني صرصور، مديرة مجال التطوير االقتصادي واالجتماعي في سلطة التطوير   
االقتصادي في المجتمع العربي، وزارة المساواة االجتماعية  

السيدة اكرام ابو ليل محسن،  المخّططة اإلستراتيجّية، مجلس محلي عارة-عرعرة  

14:30 اختتام ووجبة غداء

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddqrPmIp7XLdnpuES-dmF8KTs8tq7RHIwqj7xfcxzkVBlMxQ/viewform?usp=pp_url

