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 עיצוב מדיניות פמיניסטית
 

 *ל"סדרת מפגשים לזכרן של צילי בוקסר ויעל שביט ז
 

 10:00-12:00המפגשים יתקיימו בימי שישי בין 

 . הפעם עם ארוחות בוקר משותפות-פורום לימודי נשים ומגדר מחדש את מפגשי יום שישי 
, )מכל המגדרים(ות סטודנטיות ומתעניינ, מרצות, חוקרות,  פעילות–אנחנו מזמינות אתכן 

אנו רואות במפגשי יום שישי הזדמנות מעולה .  יחדלחשוב ולאכול, לדבר, להתעדכן, להיפגש

פיתוח קשרים חברתיים ומקצועיים תוביל  לעשנוסף  ,ליצירת רשת חברתית פמיניסטית

 .ותעודד שינוילפעילות רחבת היקף 
 

 .ת המפגשים יחלו בזמן למרות שאנחנו פמיניסטיו����הכניסה לכל המפגשים חופשית 
 ncjwforum@gmail.com: לפרטים נוספים

 
 

 )110אולם , בניין נפתלי ( מפגש פתיחה – 12.11.10
 :במפגש הפתיחה נשמע ארבע הרצאות מרתקות על נושאים עכשוויים הקשורים למגדר

 
מכללת , והמדרשה לאמנות אוניברסיטת תל אביב, מודי נשים ומגדריתכנית לל ה-טל דקל 

 ת ברלבי
  מהגרות עבודה בישראל בראי האמנות-האישה הגלובלית או כלכלה בגרוש 

 
 אביב- תלתאוניברסיט, התכנית ללימודי נשים ומגדר והחוג לקולנוע וטלוויזיה -ן רוני הלפר

 'סקס והעיר הגדולה'ועד ' אשה יפה'העמדה הצרכנית הנשית מ? מה אשה קונה
 

 אביב- תלתרסיטאוניב,  החוג לפסיכולוגיה- דפי יואל
 ?אם יש מוח זכרי ומוח נקביה
 

 אביב- תלתאוניברסיט,  הפקולטה למשפטים- יופי תירוש
 סיפור של מאבק משפטי עכשווי?  צריך נשים בוועדת טירקלהאם

 
בכל .  המחייבות עיצוב מדיניות פמיניסטית,במפגשים הבאים נעסוק בסוגיות ספציפיות

כל . ה של פעילות שטח ונשות אקדמיהתיחמפגש יתקיים דיון לאחר הרצאות פ

 .527חדר , המפגשים יתקיימו בבניין נפתלי
 

  הפרדה במרחב– 24.12.10
ין נשים לגברים ובין מפרידים בה ,בשנים האחרונות אנו עדות ליותר ויותר גבולות ומחסומים

 ואוטובוסים נפרדים הם רק כות נפרדות במאה שעריםמדר, גדר ההפרדה. נשים לנשים

האם כל הפרדה היא . דיכוי וריחוק, יהיהיררכ,  דוגמאות להפרדות שיוצרות הדרהמספר

? כיצד יש להתמודד עם מרחבים מופרדים? האם יש יתרונות לספרטיזם פמיניסטי? פסולה

 ?מהם הקולות של נשים בדיון על הפרדה



 
 אביב-אוניברסיטת תל,  החוג לספרות- אורלי לובין: ר"יו

 : דוברות
  ארגוני נשים-ביץ דורית אברמו
 ר ארגון נשות הכותל" ראש המרכז לפלורליזם יהודי ויו-ענת הופמן 

  מרכז ישראלי לאסטרטגיה תקשורתית–נדה 'ית אג" מנכל–ענת סרגוסטי 
 אוניברסיטת חיפה,   הפקולטה למשפטים-נויה רימלט 

 
  אמהות בסכנה– 14.1.11

לא משנה . ן זרמים פמיניסטים שוניםאמהות היא אחד מהנושאים הטעונים ביותר במפגש בי

ברור שזהו נושא מרכזי בחייהן של נשים , באיזו עמדה אנו מחזיקות בקשר למוסד האמהות

, טכנולוגיות פריון:  המסכנות נשים בתפקידן האמהי,במפגש נתמקד בארבע סוגיות. בישראל

יאות חייהן של ומצ, קריאות לביטול חזקת הגיל הרך, ידי המדינה-הוצאת ילדים מהבית על

 . אמהות בדואיות בנגב
 
 אביב-אוניברסיטת תל,  התכנית ללימודי נשים ומגדר והחוג לפילוסופיה- מירי רוזמרין: ר"יו

 :דוברות
 מעכי -לית ארגון יסמין וחברה בהנהלת עמותת איתך" מנכ - ר אבו שארב'היג

  אחותיתנועת לית"מנכ – שולה קשת
 אילן-אוניברסיטת בר,  מרכז רקמן לקידום מעמד האישה-עדי רז 

משפט ואתיקה ליד , המרכז הבינלאומי לבריאות, ראש המחלקה לפריון וחברה -כרמל שלו 

 אוניברסיטת חיפה
  

 קנהיוז נשים – מאה ועשרים עד – 4.3.11
בהתחשב בעובדה . ידי השיח הפמיניסטי בישראל- היא אחד הנושאים המוזנחים עלקנהיז

, הגיע הזמן לעסוק בתכנון לקראת זיקנהש , ברור82יל הממוצע של נשים בישראל הוא שהג

במפגש זה נשמע על . ובאתגרים העומדים בפני נשים זקנות ובפני נשים המטפלות בזקנים

ועל הסוגיות המעסיקות נשים , על צורכיהן ועל זכויותיהן של נשים זקנות, תכנון פנסיוני

 .  קניםהדואגות לבני משפחה ז
 
 אביב-אוניברסיטת תל, ראש הפורום ללימודי נשים ומגדר - דפנה הקר: ר"יו

 :דוברות
 ר עמותת המשפט בשירות הזיקנה"יו,  אוניברסיטת חיפה-דורון ) איסי(ישראל 

  עמותת סביבה תומכת-ליאת מולכו 
  מרפאה בעיסוק-יעל ניסן 

 אביב-סיטת תלאוניבר,  החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם-טובי פנסטר 
 
 

 ? מי מרוויח על גבן של נשים– 8.4.11
הדיון הפמיניסטי בהיבטים המגדריים של , למרות חשיבותה האדירה של הכלכלה בכל חברה

 לרכוש ,קשורות לכסףה ,הכלכלה מתמקד בעיקר בשוק העבודה בשכר ומזניח סוגיות אחרות

ריים של הכלכלה הופך דחוף הדיון בהיבטים המגד. ולממשק שבין כלכלה ומגדר ללאומיות

 .יותר ויותר עם היחלשותה של מדינת הרווחה והתפתחותם של מנגנוני ניצול חדשים
 



 אביב-אוניברסיטת תל,  ראש התכנית ללימודי נשים ומגדר- חנה הרצוג: ר"יו
 :דוברות

  נשים לשלוםת קואליציי-מירב אמיר 
ך משפטי קליני בבית הספר מנהלת מקצועית של המרכז לחינו - ד נעמי לבנקרון"עו

מתנדבת במוקד ; מרצה מן החוץ באוניברסיטת תל אביב; למשפטים של המכללה למנהל

 סיוע לעובדים זרים
 רכזת פרויקט האקדח על שולחן המטבח, חוקרת עצמאית ואקטיביסטית,  סופרת-רלה מזלי 

 
  נשים בספורט–יותר חזקה , יותר גבוהה,  יותר מהירה– 20.5.11
 שהובילה ,ב הסוגיה של נשים וספורט זכתה לנראות ציבורית ופוליטית"בארהבעוד ש

אצלנו השיח , נערות ונשים בפעילות ספורטיבית, למהפכה בשיעורי ההשתתפות של ילדות

מהם האתגרים ? מדוע חשוב לעודד ספורט נשי. הפמיניסטי על נשים וספורט נמצא בחיתוליו

 ?לו זירות ספורטיביות כדאי לקדםיא? של שחקניות ומאמנות בספורט תחרותי
 
 אביב- תלתאוניברסיט,  רכזת הפורום ללימודי נשים ומגדר- טלי גלוזמן: ר"יו

 : דוברות
של  ר קבוצת הנשים בכדורסל"ויו, ן לקידום כדורסל נשים.כ.ר העמותה ל"ו י- רחל אוסטרוביץ

 רמת השרון
 .מכללה למינהלה המסלול האקדמי, בית הספר לתקשורת - עלינא ברנשטיין

 מנהלת מקצועית פרויקט אֶתנה -מורן ברק 
 משרד התרבות והספורט ,מנהלת המחלקה לספורט נשים ועממי –שלומית ניר טור 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
צילי לבית . ל"ל ובתה יעל שביט ז"הסדרה מתקיימת תודות לתרומה לזכרן של צילי בוקסר ז*

התגוררה בקרית , 1938פלסטינה בשנת עלתה ל, 1916רוזנבלוט נולדה בוינה בשנת 
ילידת , בתה היחידה יעל. 2004בשנת נפטרה . ביאליק ועבדה כמזכירת בית ספר

  .תה מורה ונפטרה לאחרונה בקרית מוצקיןיהי ,1946
 


