
הקפה הפמיניסטי ייערך בו זמנית סביב 
7 שולחנות עגולים. 

בכל שולחן תהיה מנחה וכל 20 דקות עם השמע צלצול, 
ניתן להחליף שולחנות.

**

הבית פתוח לכולן ומוזמנות להביא חברות. 

לפרטים נוספים אפשר לכתוב לנו במייל

isha@isha.org.il

القهوة النسوية هي حوار يقام يف وقت واحد حول 
7 طاوالت مدورة. 

عىل كل طاولة تتواجد مرشدة, كل 20 دقيقة مع سامع الصفارة, 
ميكن تبديل املكان من طاولة الخرى.

البيت مفتوح للجميع, كُلكَّن مدعوات وميِكنكَُن دعوة صديقاتكَن.

لتفاصيل إضافية او أستفسارات ميكنكن ان تتواصلوا عرب الربيد االلكرتوين 

عمليا ساعر )عرض بحث الذي أقيم مع داليت شمحاي وعليزا الفني(

ميخال دجن )عرض نتائج بحث اطروحة(

الرجاء إحضار وجبة خرضية لوجبة غداء مشرتكة

املتحدثات 
ليالخ بن دافيد  ~  روضة مرقس  ~  ايتاي يهوداي 

تقديم 
رويت فررس

املتحدثات 
داليا زكش  ~  نعمي منرود  ~  فوال ميلس  

نعمه لزميي  ~  درور غدولدينربغ  ~  ياسمني أبو صالح  
عدي باركوفيتش

تقديم 
نور فالح

تقديم 

تسمرت هارشكو

حوار بني األجيال // حب // جنس // أمومة // سن الكامل  

menopause - انقطاع الطمث // شيخوخة // حوار حر

להזדהות כפמיניסטית בערבית ובעברית —
עמדות של סטודנטיות בפריפריה הצפונית

עמליה סער )הצגת מחקר שנערך עם דלית שמחאי ועליזה לוין(

מיכל דגן )הצגת ממצאים מתוך מחקר תזה(

נא להביא מנה צמחונית לארוחת צהריים משותפת

דוברות
לילך בן דוד  ~  ראודה מורקוס  ~  איתי יהודאי 

מנחה 
רותי פרסר

דוברות
דליה זק"ש  ~  נעמי נמרוד  ~  פולה מילס  

נעמה לזימי  ~  דרור גולדנברג  
יסמין אבו־סאלח  עדי ברקוביץ

מנחה 
נור פלאח

מנחה 
צמרת הרשקו

דיאלוג בין דורי // אהבה // סקס // אמהות
מנופאוזה // זקנה // שולחן פתוח

הגיל הדיאלוגי —
מבט על חוויות הזדקנות וזהויות גיל של נשים

 התכנסות

מושב פתיחה

הפסקה קצרה

פמיניזם, קוויריות ורב-דוריות: 
מה קורה כשאת "דור ראשון"?

מרחב פמיניסטי רב-גילי 
ב"אשה לאשה" < דיון משותף

קפה פמיניסטי

סיכום היום

ארוחת צהריים

إستقبال

افتتاحية

إسرتاحة

النسوية, أحرار الجنس وتعدد األجيال:
ماذا يحدث حني تكونني "الجيل األول"? 

ساحة للنسوية متعددة األجيال  
ب "امراة المراة" < حوار جامعي

قهوة نسوية

تلخيص ليوم السبت االيديولوجي

وجبة غداء

ر 2016 أيا 7 מאי 

النسوية وتعدد االجيال 

هل هناك جيل للنسوية

פמיניזם ורב־דוריות
/

האם לפמיניזם יש גיל

הזמנה לשבת אידיאולוגית ומפגש קהילתי 
ב"אשה לאשה - מרכז פמיניסטי חיפה", 

118 ארלוזורוב 

دعوة لسبت إيديولوجي ولقاء إجتامعي 
يف "إمراة المراة" – مركز نسوي حيفا, 

أورلوزوروف 118
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أن تكوين نسوية بالعربية والعربية —
مواقف طالبات جامعيات يف الريف الشاميل

العمر الحواري —
اطالع عىل تجارب الشيخوخة وهويات الجيل لدى النساء


