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  הזמנה ליום עיוןהזמנה ליום עיון
 בחברות בתהליכי שינויבחברות בתהליכי שינוי  ייחודיות הפגיעה המיניתייחודיות הפגיעה המינית  ––  ""אצלנו לא מדברים על זהאצלנו לא מדברים על זה""

  

    ,,הה""תשעתשע  אייראייר  דד""יי  5535.35535.3  ', ', אאיום יום 

  חיפהחיפה, , 9898שדרות הנשיא שדרות הנשיא , , במוזיאון טיקוטיןבמוזיאון טיקוטין
    

  תוכנית יום העיוןתוכנית יום העיון

  
ז ז המרכהמרכ, , מיניתמינית  תקיפהתקיפה  ונפגעיונפגעי  נפגעותנפגעותלטיפול בלטיפול ב  ז הרב תחומיז הרב תחומימנהלת המרכמנהלת המרכ  ––  רונית סדגררונית סדגר' ' גבגב  ::בהנחייתבהנחיית  

              חיפהחיפה, , הרפואי בני ציוןהרפואי בני ציון

  חיפה והצפוןחיפה והצפון  ,,תקיפה מיניתתקיפה מינית  ונפגעיונפגעי  ע לנפגעותע לנפגעותמרכז סיומרכז סיו  --חינוך חינוך   מחלקתמחלקת  רכזתרכזת  ––  איריס אורןאיריס אורן' ' גבגב                                                    

 
 התכנסות וכיבוד קל - 00:30 -00:00

  

 

 המרכז הרפואי בני ציון מנהל5 ס - אלימלך קינרייךר "ד

 משרד ראש הממשלה – הרשות לקידום מעמד האישה לית"מנכ  -  ידוורד סו' גב

 עיריית חיפה, חברתייםהשירותים הו הרווחה אגף מנהלת   -אילנה בן לייש ס"עו

 משרד הרווחה, ער צעירים וצעירותהשרות לנו ,מפקחת מחוזית  -  אתי פסי ס"עו

 חיפה והצפון, תקיפה מינית מרכז הסיוע לנפגעות ונפגעי מנהלת - אלוני שניס "עו, ד"עו

   

 

 

 

  
 

  
 

 קצרה הפסקה – 33:31 –33:30

 
 

 
 

 

             

 הפסקת צהריים 33:30 -34:20           

   
 

 

 

 

 :ברכות     0:00 - 00:30

 

 רגישות לפגיעה מינית באוכלוסיות סגורות   - 0:30 30:30

 מרכז סיוע לנשים וילדים דתיים –" תהל"מרכז , תמנהל –דבי גרוס    

 פגיעה מינית בראי תרבות יוצאי אתיופיה –" את החוויה שלי הם לא מבינים"-  30:30-33:31

 מרפאה בעיסוק, סיכותרפיסטיתפ, MA, תרפיסטית בתנועה –חני סידיס    

 

 געת תקיפה מיניתשה פלסטינאית נפטיפול באי" לחיות ולמות מחוץ לגדר"  -33:20-34:20

תלמידה בתוכנית לפסיכותרפיה במכון , עובדת סוציאלית קלינית –אבראהים  אדוע' גב

 רושליםי – תקיפה מיניתנפגעות ונפגעי לטיפול ב" תמר"מטפלת במרכז , הפסיכואנליטי

 

 שנים בכת של גואל רצון 34סיפורה של מי שחייתה " לבחור מחדש –להתחיל מחדש "  33:31-32:31

 עדות אישית, יהודית הרמן  

 

 סיכום היום  32:31-32:30 
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 פרטים והרשמה
 

  :עלות יום העיון
 ת/למשתתפ₪  00

 ועובדי משרד הרווחה חיפהבעיריית הרווחה  אגףלעובדי  ₪ 20

 
 
 

 ליחצו כאן –בכרטיס אשראי  בכרטיסותשלום  להרשמה
 

 ליחצו כאן   –ק או במזומן 'להרשמה ותשלום בצ
 
 
 
 

 ק'צשילחו ק 'בצלהרשמה 

 "מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית חיפה והצפון: "עבור

 לידי שלומית מרסיאנו –מרכז סיוע : לכתובת

 5.22324חיפה , 522649 ד5ת

 

 : לפרטים ולבירורים

 

 

    

 

 .לא נוכל להתחייב לשמור מקומות באולם למשתתפים שלא נרשמו מראש ולא הסדירו תשלום, לצערנו -מספר המקומות מוגבל 

 

 

 

 דרכי הגעה

  33, 30, 43, 44: קווי אוטובוס למוזיאון: תחבורה ציבורית

 כרמלית , 333, 333', א 00, 3(: דקות הליכה 7כ־)קווי אוטובוס למרכז הכרמל 

 בכחול לבן ובמגרש חניה עירוני חופשי בשדרות הנשיא מועטה  חניה: ברכב

 

 שלומית מרסיאנו
מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית 
 חיפה והצפון
Hrcc.Shlomit@gmail.com 
052-8691202 

 קרן לוין
המרכז הרב תחומי לטיפול בנפגעות תקיפה 

 וןבני צי, מינית
zion.org.il-keren.levin@b 

04-8370449 

http://hrcc.1202.org.il/template/default.asp?siteID=4&maincat=9&catId=252&pageId=2072&parentId=1882
https://docs.google.com/forms/d/1CUoTopQtXaHU0DOGx7CMvrdiI-EUjCCHoboB5hHHUqA/viewform?usp=send_form
mailto:Hrcc.Shlomit@gmail.com
mailto:keren.levin@b-zion.org.il

