אל-עראקיב1-2.1.2016 ,

אמת קרקעית:
עדויות של נישול,
שיבה והרס סביבתי
בנגב/אל–נַ ַקּב

עמותת זוכרות בשיתוף עם כפר אל-עראקיב ופרויקט
המחקר (Forensic Architecture, Goldsmiths,
 )University of Londonשמחים להזמינכם
להתכנסות בכפר אל-עראקיב בנגב שתכלול את אירועי
המושב האחרון של ועדת האמת לאירועי 1948-1960
בדרום שיתקיימו בשני אוהלים ארעיים שיוקמו באתר
במיוחד לצורך האירוע.
על רקע דחיית עתירותיהם האחרונות של הבדואים לבתי
המשפט הישראלים ודחיית הערעורים ,כמו גם האלימות
של ההריסות החוזרות ונשנות של הכפרים שהוגדרו
מחדש כ״בלתי מוכרים״ ,יבקשו האירועים השונים לבחון
ולבסס מחדש את התנאים לייצור האמת בעידן נאו-
קולוניאלי דרך איסופם ,ייצורם ,הצגתם וחשיפתם של
העדויות והזכרונות שבעל פה ,תצלומי אוויר ,כתביהם
של חוקרי הנגב והמפות ההיסטוריות ,ובכך לייצר אופק
חשיבה חדש ואלטרנטיבי לאפשרו(יו)ת של החברה
האזרחית לנכס מחדש את האמת.
אוצרות וניהול פרויקט :דבי פרבר
בשיתוף :איל ויצמן
תכנון אוהלים :תושבי כפר אל-עראקיב עם שרון רוטברד
סדנת תצלומי אויר :חגית קיסר ,אריאל קן ,מיקי קרצמן
הפרויקט מתקיים יחד עם שיח׳ סיאח אל-טורי ,עזיז אל-טורי ,סלים אל-
עראקיב ,אחמד חליל אבו-מדיע׳ם ,עוואד אבו-פריח ,נורי אל-עקבי ותושבי
ותושבות אל-עראקיב .תודה גם לעמר אלע'בארי מעמותת זוכרות ואורן
יפתחאל ,על עזרתם ותרומתם הרבה לפרויקט

אירועים מתוכננים:
יום שישי 1.1.2016
11:00-17:00
סדנת תצלומי אוויר*
תצלומי אוויר היסטוריים ועכשווים מהווים כלי מרכזי עבור תושבי אל-
עראקיב ,וכפרים ״בלתי מוכרים״ אחרים בסכנת הריסה ,בכדי לייצר עדויות
ולתבוע את זכויותיהם על אדמתם .עם זאת יצירת תצלומי אוויר ומפות
כרוכה בכלים וידע מקצועי אשר לרוב אינם מצויים בידי תושבים הזקוקים
להם במאבק על זכויותיהם .במהלך שני ימי האירוע נתעד את אל-עראקיב
מהאוויר והקרקע על מנת לייצר עדויות לנוכחותם על הקרקע באמצעות
תצלומי אוויר ומודלים תלת מימדיים בהשתתפות ילדים ,נשים וגברים.
הסדנא תתקיים בהנחיית החוקרת והאקטיביסטית חגית קיסר והאמן
אריאל קן.
* אנא דאגו להביא איתכם לסדנא מצלמות דיגיטליות פשוטות.
הסדנא תתקיים גם ביום שבת  2.1.2016בין .10:00-15:30

איסוף מסמכים לקראת יצירתו של ארכיון
ויזואלי-היסטורי של אל-עראקיב
אנו מזמינים את תושבי אל-עראקיב להביא איתם לאירוע מסמכים
היסטוריים ועכשווים המעידים על ההתיישבות הבדואית בנגב כדוגמת:
מפות ,חוזי קנייה/מכירה של הקרקעות ,חשבוניות ואישורים על תשלום
מיסי קרקע ,תצלומים משפחתיים ,תצלומי אוויר ,שטרי מכר ,תכתובות
עם פקידים ,צווים צבאיים ,תעודות בוחר וכל מסמך אחר רלוונטי על מנת
שיתועדו על ידי הצלם מיקי קרצמן וייאספו לצורך הקמתו של ארכיון
ויזואלי-היסטורי אינטרנטי של כפר אל-עראקיב.

יום שבת 2.1.2016
10:00-15:30
10:00

ברכות ודברי פתיחה :שיח׳ סיאח אל-טורי ,נורי אל-עקבי

 10:15-13:00השקת הספר" :סף המדבר ,קו העימות :יישוב ופינוי 			
כשינוי אקלים בנגב" לאיל ויצמן (הוצאת בבל)
			
דברי פתיחה :איל ויצמן ,דבי פרבר
דוברים :פרופ' אורן יפתחאל | פרופ' ניב גורדון | עו"ד סמדר
בן נתן | רנאד שקיראת | ד"ר ספא אבו-רביעה | מיקי קרצמן
ד״ר עוואד אבו-פריח
מגיב :איל ויצמן
שאלות ותשובות
הנחיה :דבי פרבר
 13:00-14:00הפסקה
 14:00-15:30השקת הדו"ח המסכם של ועדת האמת לאירועי
 1948-1960בדרום
פתיחה :צדק מעברי ומעבר ַאיִ ן  -ועדת אמת מדמיון
למציאות ג'סיקה נבו ,עמותת זוכרות
ועדת אמת ראשונה בישראל :דילמות .ממצאים .המלצות
חברי/ות ועדת אמת
הנכבה הבדואית איל ויצמן
נוכחות והעדר של נשים בתהליכי צדק מעברי:
המלצות לועדות אמת הבאות חברות ועדת אמת
מעגלי שתיקה  -משטר השתקה :על הקשיים בגביית
עדויות לוחמים יהודים (לשעבר) של  1948עמי אשר,
עמותת זוכרות
ועדת האמת  -אחד על אחת :קריאה מבויימת מפרוטוקול
ועדת האמת | תיאטרון דוקומנטרי עינת ויצמן

ביום שישי  1.1.2016ההגעה לכפר הינה עצמאית .מומלץ להשתמש
באפליקציית ה iNakba-של עמותת זוכרות (מותאמת למכשירי iPhone
ו - )Android-הניתנת להורדה ללא תשלום דרך הלינק:
https://itunes.apple.com/US/app/id864050360?mt=8
הכפר נמצא מרחק של  3ק"מ אחרי צומת להבים בכביש  40לכיוון דרום (על
מנת להגיע לכפר ,יש לפנות ימינה בשביל לא מוסדר ליד עמוד מספר .)197
ביום שבת  2.1.2016בשעה  8:30בבוקר תצא הסעה לכפר מתחנת רכבת מרכז
ארלוזורוב בתל אביב (סמוך למתחם שלמה סיקסט למכוניות) .שעת חזרה
משוערת לתל אביב  .17:00 -מספר המקומות מוגבל ,אנא דאגו להרשם מראש
בכתובת מייל.raneen@zochrot.org :

.1
.2
.3
.4
.5

כל האירועים יתקיימו בשפות עברית וערבית.
נא להצטייד בבגדים חמים.
לא תתאפשר לינה בכפר .ישנן אפשרויות לינה מגוונות בבאר שבע,
בקיבוצים ובמושבים באיזור לכל המעוניין/ת.
לבירורים ופרטים נוספים ניתן לפנות לדביdebby@zochrot.org :
נודה להשתתפות בהוצאות ההסעה מתל אביב לאל-עראקיב בסך  30ש"ח
או לפי היכולת.

חלק מתוך מפת NDVI
של ג׳מון ואן דן-הק ()Forensic Architecture

תערוכה  /השקת הספר ״סף המדבר ,קו העימות״
השקת דו״ח מסכם של ועדת האמת
סדנת תצלומי אויר  /איסוף עדויות

