
אירוע משותף לנציבות לשוויון ומגוון 
והתכנית ללימודי נשים ומגדר

יום חמישי, 3.3.2022
14:00–12:00

התכנסות 	12:15–12:00

פתיחה	וברכות 	12:25–12:15
יו”ר:	עו”ד שרון אברהם-ױוייס,	  
מנהלת	הנציבות	לשיוויון	ומגוון	

פרופ׳ נטע זיו,	נציבת	שוויון	ומגוון  

פרופ׳ דפנה הקר,	ראשת	התוכנית	  
ללימודי	נשים	ומגדר

הקרנת	הסרט	איך אומרות שתיקה 	13:25–12:25

שיחה	עם	שיר ניומן	בימאית	הסרט	 	14:00–13:25
ועם	ג׳סיקה נבו,	חוקרת	מגדר

לפרטים נוספים <<

הכניסה חופשית

אירועי יום הנשים 
הבינלאומי 2022

האירוע המרכזי
של יום הנשים הבינלאומי 2022

יום שלישי, 8.3.2022
13:00–10:30

התכנסות 	11:00–10:30

ברכת	הנציבה	לשוויון	ומגוון 	11:20–11:00
פרופ׳ נטע זיו  

״ויקיפדיה״	–	על	הפער	המגדרי	ופערי	 	11:45–11:20
	ידע	בוויקיפדיה	ומיזמי	קרן	״ויקימדיה״

שני אבנשטיין סיגלוב

מצליחה	משמע	אני	מתחזה? 	12:10–11:45	
קלרטה טרגר 

Anna meen? הקצר	הסרט	הקרנת 		12:35–12:10
ושיחה	עם	היוצרת	סברין חורי 	

בימאיות	בתיאטרון	הישראלי:	 		13:00–12:35	
	תמונת	מצב	2000–2018

רונית לרר־שפק

לפרטים נוספים <<

NCJW התוכנית ללימודי נשים ומגדר בסיוע
בית הספר למדעי התרבות ע”ש שירלי ולזלי פורטר
הפקולטה למדעי הרוח ע”ש לסטר וסאלי אנטין
אוניברסיטת תל אביב

התוכנית ללימודי נשים ומגדר והנציבות לשוויון ומגוון
מזמינות לאירוע לציון 

יום האישה הבינלאומי 

לאחר מות סבתה, מוצאת שיר תמונה באלבום משפחתי 
ישן. בתמונה נראית סבתה ומאחור מצױן באנגלית "שבוע 

אחרי הפלה". עד אותו יום בו מצאה את התמונה, ידעה שיר 
רק כי סבתה לא יכלה להרות ולכן אימצה את בנה, אביה של 

שיר. מרגע זה מחליטה שיר לחזור לקיבוץ ולשאול שאלות 
מורכבות מבלי לדעת לאן יובילו התשובות. ברגע מכריע 
מתװדעת שיר לשושנה, נערה שעלתה מעירק בגיל 16 

ונכנסה להיריון מחוץ לנישואים. ככל שמסע הגילױ מתקדם, 
נחשפת שיר למערכת דיכױ ושליטה גברית בנשים. היוצרת 

שיר ניומן שוברת את קשר השתיקה בין סיפורן של סבותיה, 
האשכנזײה והמזרחית, לבין כאב הדיכױ שלה.

דוקומנטרי (58 דק') 

אודיטוריום ע"ש רעיה ויוסף יגלום,
בניין הסנאט

 12:00-12:15

 12:15-12:25

12:25-13:25

13:25-14:00

3.3.2022
יום חמישי 12:00-14:00

נציבות לשוויון ומגוון

لجنة المساواة والتنوع

Equity  & Diversity Commission

ועדות אמת ומודלים של

שיחה 

שיר ניומן, במאית הסרט

ג'סיקה נבו, חוקרת מגדר, 

צדק אלטרנטיבי

התכנסות וכיבוד קל

פתיחה וברכות

יו"ר: עו"ד שרון אברהם-ױס, מנהלת הנציבות לשװיון ומגװן

פרופ' נטע זיו, נציבת שװיון ומגװן

פרופ' דפנה הקר, ראשת התוכנית ללימודי נשים ומגדר

הקרנת הסרט

"איך אומרות שתיקה"

אודיטוריום ע״ש רעיה ויוסף יגלום, בניין הסנאט

הכניסה חופשית

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/Gender%20studies/poster3322.pdf
https://diversity.tau.ac.il/event/08-03-2016_1772_1798_1804?instance=1646730000&gid=20
https://diversity.tau.ac.il/event/08-03-2016_1772_1798_1804?instance=1646730000&gid=20

