
יום זכויות האדם
בכפר הירוק

״אינני מפחד מעריצותם של הרעים, 
אלא מאדישותם של הטובים״

)מרתין לותר קינג(

לתלמידי

החטיבה

העליונה

ביום שלישי י"ז בטבת תשפ"ב, 21 בדצמבר 2021

<<< להרשמה >>>

<<< להרשמה >>>

התכנסות בכיתות האם ופתיחה  8:15-7:45

מושב ראשון  9:30-8:30

הפסקה  10:00-9:30

מושב שני  11:00-10:00

פרופ' דפנה הקר, ראשת התוכנית ללימודי נשים ומגדר 
הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב 

מגדר בישראל - מבט על

ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר, מומחית למשפט וטכנולוגיה, 
המכון הישראלי לדמוקרטיה 

למה הזכות לפרטיות היא מלכת זכויות האדם?

עו"ד עמית ברכה, מנכ״ל עמותת אדם טבע ודין
סביבה וזכויות אדם

אל“מ )במיל( אורלי דרי ירון, נשיאת בית דין צבאי בדימוס
זכויות חיילים בצה"ל - דילמות ופתרונות

 ד"ר עידית שפרן גיטלמן, ראש התכנית לצבא וחברה
וחוקרת בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה

שירות נשים בצה"ל

 עו"ד שירי לב–רן לביא, עורכת דין בדיני עבודה, 
הממונה על זכויות עובדים זרים במשרד הכלכלה

שוויון הזדמנויות בעבודה - אפליה בשוק העבודה הישראלי

 עו"ד נועה נאמן, עו״ד ביחידת הממונה על זכויות עובדים זרים, 
משרד הכלכלה

הגירת עבודה לישראל וזכויות עובדים זרים

עו"ד נורית הרצמן, פרקליטות המדינה
זכויות אדם במשפט הפלילי

אייל לוריא, האגודה לזכויות האזרח
זכויות אדם בישראל

 פידא שחאדה, חברת מועצת עיריית לוד
ומקדמת שינוי חברתי בערים מעורבות

חיים משותפים ערבים ויהודים בערים מעורבות - האם אפשרי?

עו"ד יעקב איברהים, יוזמות אברהם
"סליחה על השאלה" היכרות עם החברה הפלסטינית בישראל

סיגל גפן, מורה לספרות
האם יש זכות בחירה בספרות העוסקת במגיפות. עיון בספרו של 

אלבר קאמי "הדבר" ובספר "על העיוורון" של ז'וזה סאראמאגו

איילה פיין, אחראית מירוץ 24 שעות תל אביב 2022
עבדות מודרנית בארץ ובעולם

 יעל גבר, מנהלת האגף לחינוך בקהילה,
אלו״ט – אגודה לאומית לילדים ובוגרים עם אוטיזם

מפגשים על הרצף

רן גולדשטיין, מנכ״ל רופאים לזכויות אדם
על הזכות לבריאות כזכות אדם

עוז רוזנברג, כתב משטרה לשעבר
 אתגרי הסיקור העיתונאי בירושלים, על מהומות והפרות סדר -

חרדים ואנטי חרדים, פלסטינים ופעילי להב"ה

צרויה קלוואו שבח, יועצת בינלאומית לאיכות סביבה
שנת 2021 תפנית בתפיסת זכויות אדם ואיכות הסביבה

עו"ד מיכל תג'ר, קו לעובד
עבדות מודרנית - סחר בבני אדם, סחר בנשים, עבודת ילדים

כרמית קינן, מורה למשפטים
"כשאת אומרת לא למה את מתכוונת?"

אפרת בן עזרא, מורה לאזרחות
'למי שייכים החיים האלה'? על היקפה של הזכות לחיים בחברה 

הישראלית

אריאל סלוביס, רכז ומורה לכימייה
סוגיות אתיות הנובעות מפיתוח תרופות ומחקרים קליניים

פרופ' מרון איזקסון, משורר
הרהורים על מדינה יהודית ודמוקרטית

סביונה רוטלוי, סגנית נשיא בית המשפט המחוזי תל-אביב 
בדימוס, יו״ר הוועדה ליישום האמנה לזכויות הילד

האם ילדים וילדות זקוקים בכלל לזכויות?

עו"ד נעמה מטרסו קרפל, מנכ״לית עמותת פרטיות בישראל 
ומומחית סייבר

הזכות לפרטיות בעידן הדיגיטלי

 ריקי חיון, מנהלת מערך טיפולי-התפתחותי,
עמותת אליפלט – אזרחים למען ילדי פליטים

 מבקשי מקלט, מסתננים, מהגרים - 

מי הם, מאיפה הם הגיעו ואיך זה קשור אלינו?

 ד"ר שולי גילוץ, חוקרת UX וטכנולוגיות לילדים ונוער,
D4CR מייסדת ארגון

זכויות הילדים והנוער הבינלאומיות בעולם הדיגיטלי 2021

 עו"ד הדס ארנון שרעבי, מנהלת מדיניות ומחקר,
שדולת הנשים בישראל

הדרת נשים בישראל

ד"ר תמר קריכלי כץ, מרצה באוניברסיטת תל אביב
 אי שוויון בשוק העבודה ושווקים שונים כמו

מוצרים/ביטוח ושפה

עו"ד מיכל תג'ר, קו לעובד
קבוצות שוליים בשוק העבודה

רעיה מרי, פעילה חברתית ומנהלת פרוייקטים בארגון נבחרות, 
הפועל למען ייצוג קול ושוויון לנשים חרדיות.

 נשים בעולם החרדי - "מהסללה לסלילת דרך" -

על מאבקן האמיץ של נשים חרדיות פמניסטיות

בנימין מיניץ', רבנים למען זכויות אדם, רב קהילת דניאל ביפו
 "צדק צדק תרדוף", "כי בצל אלוהים ברא את האדם".

תורת זכויות האדם בראי היהדות

שני גרינברג, ישראל החופשית
דת ומדינה - האם אנחנו באמת חופשיים?

אל“מ )במיל( אורלי דרי ירון, נשיאת בית דין צבאי בדימוס
זכויות חיילים בצה"ל - דילמות ופתרונות

 רום אוחיון, סמנכ״לית תוכניות המשך באיגי –
ארגון הנוער והצעירים הלהט״בי

המהפכה הגאה

יוסי סוכרי, סופר, פובליציסט, מרצה
הפליה עדתית בחברה הישראלית האומנם?

עדי אליהו, עוזרת מנכ״לית, כנפיים של קרמבו
יוצרים יחד מקום ומשמעות לכל אדם

לזלי זקס, מנכ״לית לשעבר ואחת ממנהיגות מאבק נשות הכותל
מאבק נשות הכותל

 עו"ד שירי לב–רן לביא, עורכת דין בדיני עבודה, 
הממונה על זכויות עובדים זרים במשרד הכלכלה

שוויון הזדמנויות בעבודה - אפליה בשוק העבודה הישראלי

 עו"ד נועה נאמן, עו״ד ביחידת הממונה על זכויות עובדים זרים, 
משרד הכלכלה

הגירת עבודה לישראל וזכויות עובדים זרים

אילת ליפשיץ, רכזת מגמת מוזיקה קלאסית
 אלמנטים של ביקורת חברתית וקידום זכויות האדם

באופרות "נישואי פיגארו" ו"דון ג'ובאני"

כרמית קינן, מורה למשפטים
 'טוויטר חסמה לטראמפ את החשבון' - 

סתימת פיות או מגבלות ראויות על 'חופש הביטוי'

הפסקה  11:20-11:00

סיכום היום ונעילה בכיתות האם  12:15-11:20
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