
 

     

 
 

 

 

 כנס נשים באזורי קונפליקט
 

 סולידריות ושותפויות בקרב נשים באזורי קונפליקט

 מבט מקומי, לאומי וגלובאלי

 

 28/4/2015יום ג' 

09:00-17:00 

 חיפה –בית הגפן 
 

 

 התכנסות וכיבוד קל   9.00-9.30

 

    גיטרה ,עוד - טולדנו דןעי  שירה – טוקאן מרים   "Quartetokan"  הרכב מוסיקלי :   9.30-9.45

 

 ברכות:    9.45-10.15

 בישראל Vital Voicesנציגות  -לירון פלג הדומי ונוהא חטיב  

 מנכ"ל בית הגפן  -אסף רון   

 יועצת ראש העיר חיפה למעמד האישה –הגב' ביאטריס כץ   

 

 ה העבריתהאוניברסיט ,שרי אהרוניד"ר  : תפקידן של נשם באזורי קונפליקט 10:15-11:00

 

 מבט מקומי לאומי וגלובאלי-בקרב נשים באזורי קונפליקט ותפויות וש תסולידריו 11:00-12:30

                                                    חמוטל גורי, מנהלת קרן דפנה בישראל מנחה:

 משתתפות :  

 השופטת )בדימוס( סביונה רוטלוי , "נשים עושות שלום" 

 תע'ייר, -מהפךמנהלת עמותת -עוני אבו דובאיפידאא טב

 בישראל 1325תהליך החלטת האו"ם    מובילת  -עו"ד ענת טהון

Kah Walla  ,ץמנכ"לית ומייסדת חברת הייעו STRATEGIES קמרון , 

 נשים רוקמות שינוי  , סמאח סלאימה



 

 

 הפסקת צהריים 12:30-13:15

 

 

 :קות מהשטחלמידה ושיתוף במודלים ופרקטי 13:15-15:15

 

 על תפקידן הייחודי של נשים בשינוי מבנים של אלימות: נשים במאבק             

 דוקטורנטית בחוג , פסיכולוגית חברתית, מנחת קבוצות ויועצת ארגונית ,יעל בן דויד   

 שוב באוניברסיטת בן גוריון ומרצה בחוג לחינוך ובתכנית לניהול ויי לסוציולוגיה                    

 סכסוכים בבן גוריון                    

   

 סחר נשים באזורי קונפליקט                     

 יועצת ראש העיר למעמד האישה ומנהלת תכנית "אופק נשי" בחיפה  -ביאטריס כץ   

 אומנית גרפיטי ופעילה חברתית ,ברזיל.–פמלה קסטרו   

 

  לשינוי ממסדי .תהליכים בארגונים פמיניסטיים המכוונים   

 בישראל  1325מובילת תהליך הטמעת החלטת האו"ם   -עו"ד ענת טהון   

  Kah Walla - ץהייעו ומייסדת חברת מנכ"לית STRATEGIES,  קמרון 

 האגודה לזכויות האזרח  –ח'ולוד אדריס                    

 

 נשים רוקמות שינוי. – סמאח סלאימה אגבאריה                  

 

  Networkingסיכום הכנס וחגיגת    15:15-17.00

 

 
 

 הכנס הנו ללא תשלום אך נדרשת הרשמה מראש 
 

 לפרטים והרשמה:

 lironph@gmail.com  7712862-054: לירון פלג הדומי

 

 windowslive.comnoha1  8618688-052@7נוהא חטיב : 
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 وبيت الكرمة في حيفا  Vital Voicesجمعية 

 

 "نساء في مناطق النزاع" -مؤتمر عالمي في حيفا

 تضامن شراكه وصراع ما بين الحيز المحلي,القومي والعالمي 

 28.4.2015يوم الثالثاء 

17:00-09:00  

 حيفا –بيت الكرمه 

 

 

 :برنامج المؤتمر 

 تجمع تسجيل وتضييفات .     09:30-09:00

 .غناء: مريم طوقان , عزف عود وجيتاره :عيدان طولدانو "Quartetokan"افتتاح موسيقي      09:45-09:30

 تحيات وافتتاح :    09:45 -10:15

 بالد . في ال Vital Voicesمركزات جمعية    –نهى خطيب وليرون بيليج هدومي                           

 مدير بيت الكرمه. -اساف رون                          

 مستشارة رئيس بلدية حيفا لشؤون المرأة. –السيده بياتريس كاتس                          

 

 د.سراي أهروني ,الجامعة العبرية.  -دور النساء في مناطق النزاع      11:00-10:15

نظرة محليه قوميه وعالميه                               –امن وشراكه نسويه في مناطق النزاع ندوة بعنوان : تض    12:30-11:00

 تدير الحوار : حموطل جوري مديرة مؤسسة دافنه في البالد. 

 بمشاركة :

 מהפך.-مديره مشاركه لجمعية تغيير –فداء طبعوني ابو دبي 

 معاكي-المحاميه عنات طهون من جمعية ايتاخ

 من الكاميرون . – كاه والال

 القاضيه المتقاعده سبيونه روطلوي

 

 استراحة غذاء . 12:30-13:15



 

 مشاركه وتعلم نماذج وممارسات من ارض الواقع :        13:15-15:15

 

 نموذج المقاومه السلميه :

 جامعة بن جوريون –باعل بن دافيد 

 نساء يصنعن السالم . –شيري ليونس 

 االنسان .  جمعية حقوق–خلود ادريس 

 

 االتجار بالنساء في مناطق النزاع :

 مستشارة رئيس بلدية حيفا لشؤون المرأة ومديرة برنامج "افق نسوي" بحيفا. –بياتريس كاتس 

 من البرازيل .  –باميال كاسترو 

 

 شراكات وتضامن : هل المؤسسات الحكوميه وجمعيات التغيير االجتماعي ستسير معاً ؟؟ 

 في اسرائيل.  1325من المبادرات لتنفيذ قرار  –هون المحاميه عنات ط

 من كاميرون . –المحاميه كاه والال 

 ناسجات التغيير .  –سماح ساليمه اغباريه 

 

 .Networkingاختتام المؤتمر , وحفلة تواصل    15:15-17:00

 

 االشتراك بالمؤتمرمجاني ولكن مطلوب التسجيل المسبق.

   

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 


