
מרכז אדוה וקרן פרידריך אברט מציעים:

קורס פמיניזם

שאלת את עצמך מדוע כל מה שנשים עושות בבית לא נחשב "עבודה"?

 חשבת מדוע נשים מהוות 50% מהאוכלוסייה, אך הן עדיין אינן 50% מהיושבות 
סביב שולחן מקבלי ההחלטות, ומההנהלות של מרבית הארגונים בישראל?

 מוטרדת מכך שקולן של נשים אינו נשמע בזירות מרכזיות, ואיך כל זה משפיע 
על נשים מקבוצות שונות בחברה הישראלית?

אם הנושאים הללו נוגעים לליבך ואת רוצה ללמוד עוד על פמיניזם,

                הקורס הזה הוא בשבילך!

מטרת הקורס הינה לערוך היכרות עם החשיבה הפמיניסטית על זרמיה וגווניה השונים, תוך דיון בסוגיות מרכזיות 

כגון מקומן של נשים בשיח הכלכלי, בשוק העבודה ובמוקדי קבלת החלטות, הקשר בין דת מגדר ומדינה, ייצוגים 
מגדריים במדיה ובתקשורת, ועל משמעות מושג הביטחון עבור נשים מקבוצות שונות בחברה הישראלית. הקורס 

שואף לחבר את הידע המחקרי עם אקטיביזם פמיניסטי בשטח ועם חוויות החיים וניסיונן של המשתתפות. 

קהל היעד הינו נשים המעוניינות להכיר או להרחיב את הידע שלהן על פמיניזם: פעילות חברתיות, נבחרות ציבור, 

עובדות ממשלה והרשויות המקומיות. הקורס פתוח ומתאים לכל אחת ואחת, ואינו דורש ידע מוקדם או ניסיון ייחודי.  

המפגשים יערכו מדי שבוע: בימי שישי בין השעות 11:30-8:30.

כל מפגש כולל שני חלקים: הרצאה וסדנה לעיבוד החומר הנלמד.

תאריך תחילת הקורס: 5.5.2017 | תאריך סיום הקורס: 14.7.2017

מיקום הקורס: תל אביב

ההרצאות יועברו על-ידי צוות המרצות של מרכז אדוה ומומחיות למגדר מהאקדמיה ומארגונים פמיניסטיים.

 מנחת הקורס: אורנית רמתי דביר. דוקטורנטית בתוכנית 
ללימודי מגדר באונ' בר-אילן, חוקרת מגדר ופעילה בשטח. 

דמי השתתפות: 300 ₪

valeria@adva.org לפרטים והרשמה: ולריה סייגלשיפר

טל׳: 054-6433453 / 03-5608871

תכנית הקורס
מרצה: ולריה סייגלשיפר פנים רבות לפמיניזם: זרמים ומושגי יסוד בחשיבה הפמיניסטית   5.5.17

מרצה: דר' יעל חסון מה לנשים ולכלכלה?    12.5.17

מרצה: עו"ד נוגה דגן-בוזגלו מבט מגדרי על שוק העבודה    19.5.17

מרצה: דר' שלומית ליר נשים בפוליטיקה ובתקשורת   26.5.17

מרצות: דר' שרי אהרוני,  מושג הביטחון בצל הסכסוך הישראלי-פלסטיני: ראייה מגדרית   2.6.17 
סמאח סלאימה     

מרצה: דר׳ יאלי השש מדוע צריך יותר מפמיניזם אחד? על הפמיניזם המזרחי    9.6.17

מרצה: דר' חנה פנחסי דת ופמיניזם: הילכו שניהם יחדיו?   16.6.17

מרצה: ערין הווארי אתגרים של נשים פלסטיניות בישראל   23.6.17

מרצות: דר' ענבל ווילמוסקי גוף האישה כשדה קרב: אלימות נגד נשים   7.7.17 
נאילה עואד-ראשד     

מרצה: דר' ניצה ברקוביץ הפמיניזם הישראלי: מי היו הפעילות, על מה נלחמו ומה השיגו   14.7.17


