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 אילן-אוניברסיטת בר
 היהדות למדעי הפקולטה

ברמן ונחום יוסף ש"ע ישראל עם לספרות המחלקה 
 

 הזמנה
 

 20-יום האישה הבינלאומי ולקראת הבחירות לכנסת ה עם
 בישראל,  המגדר, פרלמנט נשים, איגוד נבחרות הציבורהאגודה ללימודים פמיניסטיים ולחקר 

 , ותנועת ש.י.ן לשוויון ייצוג נשיםאיגוד היועצות למעמד האישה 
 

 מתכבדים להזמינכם לכנס בנושא:

בוחרות ונבחרות      
במפלגות? כיצד משפיעה  שלהן ותהאג'נדהשפעתה על ייצוג נשים ועל : איך לחזק את צבעת נשיםדיון על ה

 מנהיגותן של נשים במפלגות על ייצוג נשים ועל דפוסי הצבעתן?

 20.00-16.30בין השעות  אוניברסיטת בר אילן,, , באולם בק2015 במרץ 8 , האירוע יתקיים ביום ראשון
 בילי מוסקונה לרמןמנחה: 

 

 :בתוכנית

וכיבוד קלהתכנסות   – 17.00-16.30
ברכות:    – 17.20-17.00

פרופ' יפה ברלוביץ , יו"ר האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר          
יעקב-לירון בן , דוברת פרלמנט נשים                      
עו"ד מלי פולישוק בלוך בישראלציבור היו"ר איגוד נבחרות ,                       
ד"ר ג'נאן פראג' פלאח  , אוניברסיטת חיפה, איגוד מכללה ערבית אקדמית חיפה,                       
 למעמד האישה ברשויות המקומיות   היועצות                      

 
הצבעת נשים :ראשוןמושב   – 18.30-17.20

 :ב(-)לפי סדר א בהשתתפות                       
גילה גמליאל ח"כ , סגנית שר במשרד ראש הממשלה הליכוד,                  
זהבה גלאוןח"כ  מרצ, יו"ר                  

יפעת קריבח"כ                    יש עתיד, 
מיכל בירןח"כ  המחנה הציוני,                  
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מיכל צ'רנוביצקי                   לא נבחרות לא בוחרות ,
שטה-פנינה תמנוח"כ                   יש עתיד, 

רות קוליאן ובזכותן,                  
שולי מועלםח"כ  הבית היהודי,                       

 
בחירת נשים בראי המחקר והתקשורת מושב שני:  – 19.15-18.30

 
  איך בוחרות נשים?                  
 הצגת מחקר על דפוסי ההצבעה של נשים והנכחת פער המינים בבחירות                  

פרופ' חנה הרצוג                  , אוניברסיטת תל אביב 
 

"שלוש הוויבערס"                 
 ראשות המפלגות: הצגת מחקר על הסיקור התקשורתי של                  
  2012בבחירות  ,לי יחימוביץשזהבה גלאון, ציפי לבני ו                 
דליה לירן אלפר ר"ד , המכללה למנהל וד"ר אורלי צרפתי, מכללת עמק יזרעאל                 
                  
 מנהיגות נשית בראי התקשורת                 
שחר גור  יפעת מחקרי מדיה מנהל,                  

 
שאלות ותגובות –דיון בהשתתפות הקהל   – 19.40-19.15

 
דברי סיכום   – 20.00-19.40

יונס-ד"ר תגריד יחיא , סוציולוגית פוליטית, אוניברסיטת תל אביב                        
עו"ד סימה פרי , חברת הנהלה איגוד נבחרות הציבור בישראל                  


