
14:00-12:00 | אולם יגלום בבניין הסנאט
מרחב משלנו – הסמינר המחלקתי של התכנית ללימודי נשים ומגדר 

מושב מיוחד 

נשים, יצירה ומחאה – איראן כמקרה מבחן 
בהנחיית ד"ר אביטל דוידוביץ' אשד 

סמאח סלאימה, יזמית חברתית, אקטיביסטית פמיניסטית ופוליטית
אורלי נוי, אקטיביסטית, עיתונאית ומתרגמת

הכניסה חופשית לקהל הרחב

18:00-16:00| אולם יגלום בבניין הסנאט

17:30-16:00 הקרנת הסרט ולריה מתחתנת
בבימויה של ד"ר מיכל ויניק מהפקולטה לאמנויות. 

18:00-17:30 פאנל

בהנחית פאולה רוזנברג

בהשתתפות ד"ר מיכל ויניק )תסריטאית ובימאית( לנה פרייפלד 
)שחקנית(, לנה רוזובסקי )עיתונאית(, ד"ר כנרת להד וניהאל רחאב 

אבוגוהר )פמיניסטית ואקטיביסטית חברתית(.

 האירוע ללא תשלום, נדרשת הרשמה מראש | להרשמה <<

14:15-09:30 | אולם יגלום בבניין הסנאט

אירוע מרכזי לציון יום הנשים הבינלאומי
בהנחיית ד"ר דנה אולמרט, ראשת התכנית למגדר ועו"ד שרון אברהם-

ויס מנהלת הנציבות לשיוויון, מגוון וקהילה.
התכנסות וכיבוד קל  10:00-9:30

פתיחה וברכות  10:20-10:00
פרופ' מרק שטייף, רקטור אוניברסיטת תל אביב   

פרופ' נטע זיו, סגנית הנשיא לשיוויון, מגוון וקהילה   
TED הרצאות קצרות בסגנון  12:00-10:20

יוצרות באוניברסיטת תל אביב:   
תלמידות מחקר ועובדות האוניברסיטה   

מציגות את יצירותיהן ומחקריהן.   
Ain't No Lady הופעה של הרכב ההיפ הופ  12:15-12:00

)נעמה הכהן ותומר ביתן(   
הפסקת צהריים  12:45-12:15

TED הרצאות קצרות בסגנון  14:00-12:45
יוצרות באוניברסיטת תל אביב:   

תלמידות מחקר ועובדות האוניברסיטה   
Ain't No Lady הופעה של הרכב ההיפ הופ  14:15-14:00

)נעמה הכהן ותומר ביתן(   

האירוע ללא תשלום אולם נדרשת הרשמה מראש | להרשמה <<

20:00-16:30 | אולם אורגלר בבניין לורי לוקיי

מנפצות את תקרת הזכוכית:
נשים בעולם הנדל"ן

בשיתוף מכון אלרוב לחקר הנדל"ן בפקולטה לניהול
בהנחית גב' גילי מלניצקי 

בהשתתפות פרופ' נורית אלפסי, עו"ד נחמה בוגין, עו"ד ענת בירן, 
פרופ' דני בן-שחר, גב' אלונה בר און, פרופ' נטע זיו, אדר' אינאס 

חורשיד-פאהום , גב' דניאלה פז ארז ועו"ד ורד צרפתי זבולון.

הכנס מיועד לא.נשי אקדמיה, מקצוע וממשל העוסקים ועוסקות בתחום. 
לפרטים נוספים על האירוע <<

 האירוע ללא תשלום, נדרשת הרשמה מראש | להרשמה <<

יום שלישי 21.3.23יום חמישי 9.3.23

יום חמישי 16.3.23

אירועי יום הנשים הבינלאומי 
באוניברסיטת תל אביב 2023

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

https://forms.gle/WYgSLv8qLQXa2u6w7
https://forms.gle/WYgSLv8qLQXa2u6w7
https://aintnolady.bandcamp.com/?fbclid=IwAR2IDHx2cgi-s_ypkYnRtYNDVSU8QZuB_hDsvsJO3W1TtqzVh7aQ-ajIctY
https://aintnolady.bandcamp.com/?fbclid=IwAR2IDHx2cgi-s_ypkYnRtYNDVSU8QZuB_hDsvsJO3W1TtqzVh7aQ-ajIctY
https://forms.gle/32etK5fU6B9DLJaF7
https://forms.gle/32etK5fU6B9DLJaF7
https://alrov.tau.ac.il/
https://alrov.tau.ac.il/
https://www.facebook.com/photo?fbid=642242747910612&set=a.480133100788245
https://www.facebook.com/photo?fbid=642242747910612&set=a.480133100788245
https://alrov.activetrail.biz/9.3.23
https://alrov.activetrail.biz/9.3.23
https://alrov.activetrail.biz/9.3.23

