
מעורבות 
ומשפיעות
בירושלים 

אירועי יום האישה
בברכת ראש העיר ירושלים, ניר ברקת

אירועים בסינמה סיטי ירושלים
ראשון | כ"ו אדר א' | 6.3.16 | 19:00-22:30

אירוע חגיגי לציון יום האישה הבינלאומי
"כנגד כל הסיכויים"

הרצאתה של פסקל ברקוביץ', ספורטאית אולימפית, על התמודדותה 
מהרגע בו איבדה את שתי רגליה, ומעניקה כלים לפיתוח חשיבה 

חיובית והתפתחות

"משנכנסת הדר" 
 הדר גלרון במופע סטנד אפ נשכני ורלוונטי על עצמתה וחולשתה 

של האישה 
פרטים ורכישת כרטיס במחלקה לפיתוח מנהיגות וקידום נשים, טל' 02-6298154  

רביעי | כ"ט אדר א' | 9.3.16 | 9:30-12:30

אימהות - מרכז לאימהות ירושלמיות
מפגש במסגרת סדרת מפגשי אימהות לאחר לידה
הרצאה: 'סביבה ביתית בטוחה לילדים' ארגון בטרם

 סדנה: 'האם הלידה השאירה את חותמה על התינוק שלך?' 
דני שר, אוסטיאופת מוסמך

לפרטים: המחלקה לפיתוח מנהיגות וקידום נשים, טל' 050-2669773 
 jerusalemmam@gmail.com והמחלקה העירונית לגיל הרך

הרשמה: www.jcya.org.il/imahot | הכניסה ללא תשלום

שישי | ב' אדר ב' | 11.3.16 | 9:00-13:00

 המאבק הפמיניסטי לשוויון אזרחי, 
אז והיום

"המוטו שלנו הוא מעשים, לא מילים" )אמילי פנקהרסט(
הרצאתה של ד"ר יאלי השש, היסטוריונית חברתית, מרצה למגדר 

 ופעילה פמיניסטית מזרחית

הקרנת הסרט "סופרג'סטיות"
לפרטים והרשמה: נעמת, טל' 02-6258203

שני | ד' אדר ב', 14.3.16 | 8:30-15:00

ועידת ירושלים ה-3 לנשים ועסקים 
במתחם התחנה 

 זירת המפגש של נשות עסקים קטנים ובינוניים.
יום מרתק של פאנלים עם נשים מובילות במשק הישראלי, הדרכות, נטוורקינג וחיבורים עסקיים 

עיריית ירושלים בשיתוף אתר אונלייף
 לפרטים והרשמה www.onlife.co.il | מרכז התחנה הראשונה, דויד רמז 4 

הכניסה ללא תשלום

זה הכול בשבילך 

מינהל תרבות חברה ופנאי - אגף תרבות

שישי | א' אדר ב', 11.3.16 | 9:00-12:00

 מרתון הגנה עצמית - 
עמותת אל הלב

 הכרת החוזק שבגוף וברוח  
בית אל הלב, רח' פועלי צדק 2,  תלפיות, קומה 3 

לפרטים והרשמה: 02-6781764

ראשון | ג' אדר ב' | 13.3.16 | 9:00-13:00

 להנציח את הרגע 
מזווית אחרת

 
פורום ארגוני נשים בירושלים

נטוורקינג - סדנה בהנחייתה של המאמנת 
פרייה טייכר

מרכז ויצו, רח' מאפו 1
 לפרטים והרשמה: שרה ברטל 050-2669773 

הכניסה ללא תשלום

 להתחבר אל 
הנשיות היהודית

ביקור במרכז 'פעם' וסיורים בשכונת 
הבוכרים: היכרות עם נשים מרתקות והצצה 

לחיי משפחה חרדית, בשילוב סיפורים 
ירושלמיים, מנגינות וסיפורי צדיקות

הסיורים יתקיימו במהלך חודש מרץ, בתיאום מראש.
פרטים והרשמה: מנהל קהילתי גאולה בוכרים.

טל׳ 072-2585613

רביעי | כ״ט אדר א' | 9.3.16 | 10:00-14:00

 מעמדה וכבודה של 
האישה באסלאם

הרצאתו של דיאד עותמאן )ההרצאה 
בשפה הערבית(. היכרות עם מעמדה הגבוה 

של האישה בדת האיסלאם. מגוון הופעות 
 אמנותיות, מוזיקליות ועוד 

אולם זייתונה, א-תור
 לפרטים והרשמה: המחלקה למזרח העיר, 

טל' 02-6298150, ווידאד עותמאן 052-8538038

רביעי | כ״ט אדר א' | 9.3.16 | 19:15-22:00

עולות למסלול חדש
ערב מרענן ומטעין לנשים עצמאיות

 "לבושה להצלחה" - הרצאה וטיפים עם 
דנה עמר יהושע

בית החברה, רח' שלום עליכם 10 
לפרטים והרשמה: נעמת, טל׳ 02-6258203

חמישי | ל' אדר א' | 10.3.16 | 18.30-22.00

אירוע הוקרה לנשים 
ירושלמיות פורצות דרך

הקרנת הסרט ״המלבישה״ )אוסטרליה 2015( 
סינמטק ירושלים, דרך חברון 11

לפרטים והרשמה: ויצו, רונית פרט 052-2866426

 6-11.3.2016 
 יריד בעלות עסקים ירושלמיות 

במתחם הסינמה סיטי
נעמת - תנועת נשים עובדות ומתנדבות


