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 עובדים סוציאליים לשלום ולרווחה –עו"סים שלום 

 10-11.12.2017כנס שנתי 

 ירושלים, מוזיאון לאומנות האסלאם

 אתגרים ותמורות בחברה האזרחית היהודית והפלסטינית
 

 )בעברית( 10.12.17  יום ראשון

 התכנסות והרשמה   09:00-09:30

 

  :ברכות   09:30-10:20

 עו"סים שלום ,שותפיםמרים "ו, יויג'ולייט דביקה וברוך של 

 המוזיאון לאמנות האסלאם ,נדים שיבאן, מנהל 

 הוועדה לקידום מעמד האשה ולשוויון  ,ח"כ עאידה סולימאן תומא, יו"ר
 מגדרי

 הסוציאלייםאיגוד העובדים  ,צפרא דוויק, מזכ"ל 
 

חברת סגל במח' לסוציולוגיה  ,פרופ' יעל ברדה: הרצאת הפתיחה  10:20-11:20
ועמיתת מחקר במכון ללימודים  ;ואנתרופולוגיה, האונ' העברית

פוליטי ככלי לשינוי  דמיון בינלאומיים ואזוריים, אונ' הרווארד, ארה"ב
  עד הים התיכון חברתי מנהר הירדן

 שלום עו"סים ,שרה מצר :יו"ר

 

  ולשוויון אזרחי מהשתקה ושתיקה להנעה ופעולה   :  פנל   11:20-13:20

תכנית להכשרת גננות, מכללת קיי באר הראש  ,ד"ר אמאל אבו סעד -
 החיים בין כאב וקושי לשינוי ותקווה :שבע

יעוץ לקבוצות יפסיכולוגיה, פסיכותרפיה ו MA ,זילברמן-נייזברג סילביה -

  השתקה פגיעות והתאוששות :פרטית פרקטיקהבעלת וארגונים, 
 על :מרצה ללימודי גברים, אוניברסיטת תל אביב ,MSW, תמיר אשמן -

 קרב, קרבה וקורבנות בעולמם של גברים
 מתל אביב -ספירולינה  :האקדמיה לשלום, ג'רוזלם סקול תרכזמ, ליסה טלסניק -

 Aida-דרך אפריקה למחנות הפליטים דהיישה ו 
 ד"ר מוחמד דיאב, עו"סים שלוםיו"ר ומנחה הדיון: 

  פגישות בין חברים ,ארוחה קלה  .הפסקה  13:20-14:20

 ,קבוצות דיון מקבילות 4 – פעילויות ויוזמותבישראל:  החברה האזרחית  14:25-15:45

  :ודיון מונחה ההרצא

 לוחמים לשלום – , סולימאן חטיבנטע חזן ,ידהוומחמד ע -
  שכולותהמשפחות הפורום  –נאסרה שיהב  ,צורית שגיב -
 אדם ללא גבולות –איתן עמיר  -
 , מזרח ירושליםThe Promise School –אמאל איוב  -

 
 שרון וגבריאל פיסק –"ניגון הלב"   :תמוסיקלי אתנחתא              16.30-16.00

 
 במוזיאוןמודרך סיור      16:30-17:00
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 )באנגלית( 11.12.17  יום שני
 

  "נפש בריאה בגוף בריא" – ללנים בירושלים*        07:00-08:00
    ארוחת בוקר* )"(         08:00-08:30
 הכנסהמשך מוזיאון להסעה לסיור לימודי בעין כרם ו* )"(        08:30-10:30

  
 חדשיםהרשמה למשתתפים      10:30-11:30

 
  מאתגרים לסיכויים: פאנל   11:00-12:30

 פורום עמותות השלום ,ר"יו, יובל רחמים -
 עו"סים שלום ף,ג'ולייט דביקה, יו"ר משות -
 לילה בראנסי פרח, עו"סים שלום -
 נשים עושות שלוםנציגת חמוטל גורי,  -
 לוחמים לשלום  ,שותף ר"יו, סולימאן חטיב -

 IPCRI ,ר"יו, ר גרשון בסקין"ד -
 יו"ר: ברוך שליו, יו"ר משותף, עו"סים שלום

 
 הפסקה   12:30-13:00

 
ארץ אחת מחולקת, מקהלה אחת  – "When Voices Meet" :סרט דוקומנטרי     13:10-14:30

 ע"י שנוסדה בדרום אפריקה 'רכבת השלוםזהו סיפורה של 'ץ. אמיאחד מאוחדת, מסע 
לאחר  ,Nonhlanhla Wandaמחנכת זמרת והיחד עם ה ,המוסיקאית והתרפיסטית שרון כץ

שנסעה ברחבי  יםצעיר 500ה מעורבת בת מקהלהן הקימו . שחרור נלסון מנדלה מהכלא
את הרגעים הקטנים והגדולים של המסע, תעד מו הלוושנים. הסרט מ 7המדינה במשך 

 שנה לאחור. זהו סיפור מרגש, מעורר השראה ותקווה.  20במבט של 
 

 ?בשבילימה הם  –שלום, חרות ושוויון  : דיון פתוח  14:30-16:00
 און לאומנות האסלאםינדים שיבאן, מנהל המוז  בהנחיית          

 
 ת הקהילה הדיפלומטית בישראל\נציג :סיוםדברי   – 16:00-16:30

 
 פרטים להרשמה

 

 shalom@bezeqint.net-ossimדואל עו"סים שלום:  באמצעותהרשמה מראש * 

 מרים 050-7488210עו"סים שלום;  02-6234512טלפון להתקשרות: 

   ₪ 100 – לחברי עו"סים שלום עלות הכנס* 

 ; בעו"סים שלוםלשנה חברות ודמי הרשמה  כולל ₪ 75 – סטודנטיםעלות ל* 

  ₪ 50 –ללא חברות   

  ₪ 125 – עלות הכנס למי שאינם חברי עו"סים שלום* 

   אפשרות לינה בעין כרם *

 הכנס מוכר לגמול השתלמות* 

 

 חניה ברחובות הסמוכים * 
 13תחבורה ציבורית מהתחנה המרכזית: ברכבת הקלה עד מרכז העיר ומשם בקו * 
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