
 
 אוניברסיטת חיפה 

 בית הספר למדעי המדינה
 המחלקה לממשל ולרעיון המדיני

 

                                                 
 

              עדאלה                    כרמל     - אל       מדה                       לדון    'אבן ח     
 

 
 

 )בנין המדרגות(בנין רבין ,  אולם המצפור– 2007 לדצמבר 13-14, דיון באוניברסיטת חיפההזמנה ל
 .הקרן הגרמנית למדיניות ליברלית, האירוע מתקיים בתמיכת קרן פרידריך נאומן

 
 מיעוט בישראל-שאלות היסוד בעיצוב יחסי רוב": החזון העתידי"לאחר מסמכי 

 
 : היום של הסדנאסדר

 
 2007צמבר  לד13 יום חמישי

  התכנסות וכיבוד– 12:30
 אוניברסיטת חיפה, תרבותיות וחקר החינוך-ראש המרכז לרב – 'ד אלחאג'מאג' פרופ: פתיחה 13:00

 קרן פרידריך נאומן, ראש דסק ישראל, איגלבוש-בטינה מלכה                      
 

 )יוןואזרחות ושו, כולל דמוקרטיה(לאומיות ודמוקרטיה הסדרית -וד:   מושב ראשון - 13:30-16:00
 לדון' אוניברסיטת חיפה ועמותת אבן ח–מאייסי 'ראסם ח' פרופ: ר מושב"יו

  אוניברסיטת חיפה–סמי סמוחה ' פרופ
 לדון' אוניברסיטת חיפה ועמותת אבן ח–אסעד גאנם ר "ד

 אביב- אוניברסיטת תל– גדי אלגזי' פרופ: מתדיין
  

  הפסקת קפה– 16:00
 

 "חוק השבות" ו"זכות השיבה:  "מושב שני - 19:00 -16:30
 כרמל-אלה  האוניברסיטה העברית ומד–ורקיאן ר נאדרה קו"ד: ר המושב"יו

 כרמל-לא ה מד– נדים רוחאנא' פרופ
 אביב- אוניברסיטת תל–חיים גנז ' פרופ

  אוניברסיטת חיפה– רמזי סלימאן' פרופ: מתדיין
 

  והרצאת אורח–ארוחת ערב חגיגית  - 20:00
  מדינה אחת- שתי מדינות\יהודים-פלסטינים:  דיון בינתחומי במסמכי החזון–ר מירון בנבנשתי "ד
 

 2007 לדצמבר 14 – יום ששי
 או תנועה קולוניאלית\ תנועת שחרור לאומי ו- ציונות:  מושב שלישי - 9:00-11:30

 עמק יזרעאלמכללת טת חיפה ו אוניברסי– רי תותריר מ"ד: ר מושב"יו
  האוניברסיטה העברית–אלכס יעקובסון ' פרופ

 אביב- אוניברסיטת תל–מאל 'ר אמל ג"ד
 גוריון- אוניברסיטת בן– אורן יפתחאל'  פרופ:מתדיין

 
  הפסקת קפה11:30

 
  עוול היסטורי וצדק מתקן- חזון עתידי וחוקה:  מושב רביעי - 12:00-14:30

  והפורום להסכמה אזרחיתון לירמכון  –לזר - אוסצקיר שרה"ד: ר מושב"יו
  עדאלה –בארין 'חסן ג
 חיפה אוניברסיטת –ר אילן סבן "ד: מתדיין

 
 ?מה בהמשך: יכום וסגירהס - 14:30
 ר אסעד גאנם"ודמרואן דוירי ' פרופ, נדים רוחאנא' פרופ

 
 

 ."מסמכי החזון"ות העיקריות שעלו בעקבות הדיון על סוגישידונו בכל יום יהיו שני מושבים , הסדנא תתקיים במשך יומיים -
 ). משתתפים30-כ( ייפתח הדיון לשאר המשתתפים אזו ר המושב ועוד מגיב" דיון על ידי יויתקייםלאחר ההרצאות  -
אתה אינכם בין הדוברים נא להתקשר לטלפון \אם את. הסדנא פתוחה רק למוזמנים ולנרשמים מראש: הערה חשובה -

 . להבטיח כניסה והשתתפות בסדנא כדי049949837


