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הלן מהודו נוחתת מאדיס 

 Addis  21.10אבבה בשעה 

Ababa with Ethiopian 

Airlines ET-41 (leaving 

Addis Ababa 16.50)  . אנה

מפינלנד נוחתת מהלסינקי 

(Norwegian) 21.50בשעה  .

מרים ונילי אוספות 

אצל מרים :לינה. מהשדה

19202122232425

יום מנוחה וסיורים 

 :בערב.    בסביבה

קונצרט אצל המורמונים  

באחריות : הזמנת כרטיסים

י "ליווי ע. ולייט'ברוך וג

.ברוך

 :     בשעות הבוקר

סיור בירושלים עם 

. רותי או  ירון, ולייט'ג

16.30 - 19.30: 

פגישת היכרות בין 

החברים והמשתלמות 

' אצל רותי פלש רח

 דירה 8ישראל אלדד 

,  ארנונה הצעירה2

ירושלים

הצגת   :13.00 - 10.00

":  קליטה מטיבה"תכנית 

מודל קליטה של משרד 

העלייה והקליטה שירות 

הרווחה וליווי לארוחת 

עם " יד ושם"צהריים ול

.                           יפי

סיור   :17.00 - 13.30

".         יד ושם"עצמאי ב

סיור בירושלים  :17.00

.עם מרים ונילי

10.00 - 

11.00  :

אוריינטציה 

לחברה 

הישראלית אצל 

רננה תכלת 

במשרד הרווחה 

מפגש בנושא + 

עבודה 

סוציאלית 

בינלאומית 

.  במכללת ספיר

שוק   :13.00

מחנה יהודה עם 

.    ירון ורותי

17.10  :

אוטובוס מבנייני 

האומה לירוחם   

       19.00: 

שלמה מקבל 

את המשתלמות 

ולינה בביתו       

ערב  :הערה    

ג בעומר"ל

, מפגש עם דביר ורשבסקי :10.00 - 8.15

יוזם ומנהל תכנית להשלמת פערים לימודיים 

במסגרת מרכז המדעים , במגזר הבדואי

סט ובנות -בשיתוף עם מיינד)בירוחם 

לאחר הצגת התכנית . ("באר"מדרשת 

, מה'ניסע ביחד עמו לגן ילדים ברח, בבייתי

בו נשתתף במפגש שלו עם ילדי הגן 

.במסגרת התכנית

ביקור בשני מרכזי קליטה  :10:30-14:00

שקולט " - קלישר"מרכז קליטה : ש"בב

" יעלים"ומרכז קליטה , עולים מאתיופיה

, תימן, ונצואלה, שקולט עולים מאוקראינה

.ארגנטינה וברזיל

מפגש עם מנהלת מחלקת : 14:00-16:00

.שרסקי'נטלי צ' גב, ש"הקליטה העירונית בב

,  מפגש עם אבינועם דורון17:00-19:30

" מרקם אזורי"ממובילי ומייסדי קבוצת 

קיום בין תושבי ירוחם -לשיתוף פעולה ודו

, לאחר המפגש. מה'ותושבי הפזורה ברח

ניסע ביחד לביקור בביתו של אחד השותפים 

זו אותה הקבוצה , הבדואיים בקבוצה

בו נבקר , מה'שהקימה את גן הילדים ברח

. ארוחת ערב בבית20:30. באותו הבוקר

יציאה בבוקר 

לטיול בים 

מצדה , המלח

.   ועין גדי

ארוחת : 21.30

.שבת

ביקור  : 09:30-11:00

ומפגש " חוות ההר הלבן"ב

' גב' עם מנהלת החווה גב

זו חווה . יעל אגמון

, משותפת ליהודים ובדואים

שמטרתה פיתוח חקלאות 

עירונית משותפת לתושבי 

, מה'ירוחם ולתושבי רח

ובשטחה יער עצי מאכל 

.וגידולי שדה

ארוחת צהרים  :12:00

.בבית

מפגש  :18:00-19:00

, בבית עם גלעד אטקס

מנהל מינהל התכנון 

ברשות להסדרת הבדואים

מפגש עם  :21:30-23:00

משה לנזמן בביתו על 

השירות הפסיכולוגי בקרב 

.הבדואים

26272829303101



תכנית ביוזמת מכללת 

:                               ספיר

הסבר - נפגשים ברהט  :9.00

: על הקהילה הבדואית

מדיניות , קהילה הטרוגנית.1

, יישוב ואכלוס האוכלוסייה

עוני בקהילה ושימוש 

 (אשראי זעיר )במיקרופיננס 

ככלי לטיפול והשפעתה על 

.על הנשים

ביקור בעסק של אישה . 2

והקשבה לסיפורה והדרך 

.שלה

כפר , סיור בכפר אום בטין. 3

 אבל אין 1998מוכר משנת 

תשתיות בשל מאבק על 

.                          הקרקעות

סיור בכפרים הבלתי . 4

.                            מוכרים

יציאה ברכבת מבאר  : 18.00

: 19.30שבע לתל אביב 

י עדנה מתחנת "איסוף ע

אנה  :לינה.    האוניברסיטה

.והלן אצל עדנה

' מפגש עם פרופ :11.00

בנין גילמן חדר , חנה נווה

 באוניברסיטת תל 481

אביב בנושא נשים ומגדר 

סיור בקמפוס .    בישראל

.    וארוחה קלה עם עדנה

יציאה  : 16.00           

ברכבת לחוצות המפרץ 

י " ע17.00ואיסוף בשעה 

ארוחה , מוחמד לתמרה

משפחתית לשבירת צום 

.הרמדאן

ביקור : 9.30

במסגרת אלנהדה לאנשים 

.עם מוגבלות בתמרה

מפגש  :13.00 - 11:30

" - אישה לאישה"במרכז 

ארלוזורוב , מרכז פמיניסטי

.חיפה, 118

חנה ספרן ודליה : המרצות

, זקש על נשים וביטוח לאומי

עבודה , נשים עם מוגבלויות

. עם נשים חסרות מעמד

ארוחת צהריים : 13.30

. במושבה הגרמנית

פגישה  :16.30 - 15.30

משרד , בלשכת רופא המחוז

סקירה :  הבריאות בחיפה

על שירותי הבריאות בחברה 

ארוחת ערב . הערבית

.בטמרה

ארוחת בוקר 

ולאחריה נסיעה 

:             לנצרת

10.30 - 

פגישה  : 12.00

במרכז לין 

ארוחת  :13.00

צהריים וסיור 

.בעיר נצרת

יציאה ברכבת או באוטובוס מחיפה    :10.00 

.                      י עדנה"איסוף ע. לתל אביב

בנושא " מסילה"מפגש עם מנהלת : 12.00

.        עובדים זרים ופליטים וסיור ביפו העתיקה

.                     ביקור בבית השאנטי: 17.00

אנה אצל . הלן אצל חנה בראש העין :לינה

.                              עדנה ברמת אביב

.להשלים הערכת התכנית למפגש

מפגש : 10.00

ההערכה של 

ההשתלמות אצל 

חנה ועוזי בראש 

רחוב : העין

.17הרצוג 



26272829303101

בילוי חופשי בתל אביב עם ראה חודש קודם

.המארחים

02030405060708
מקלט לנשים בהרצליה  :10.30

.                ומפגש עם רות רזניק

מפגש עם מנהל : 12.30        

האגף לשירותים חברתיים 

.     בהרצליה אהרון סלצברג

שיחה עם אילנה           : 13.30

               אנגל על תחום 

אנה אצל  :לינה.    הקשישים

.                עדנה והלן אצל חנה

איסוף אנה  :ודי מלווה'ג    

מעדנה ואיסוף הלן מרכבת 

מראש העין יציאה : הרצליה

 החלפה באוניברסיטה  9.17

הגעה בהרצליה בשעה ו

צ "אחה.                      9.53

חופשי

יום במכללת אשקלון 

:      בליווי חנה ועדנה

הגעה   :8.30 - 8.15

ומפגש פותח קצר עם 

, מנחם מוניקנדם' פרופ

דיקן בית הספר 

. לעבודה סוציאלית

מפגש : 9:30 – 8:40

' עם סטודנטיות שנה ג

.  במסלול הרגיל

מפגש  :10:25 – 9:40

עם סטודנטיות שנה 

מהמסלול ' ב/'א

.  החרדי

סיור  :11:00 – 10:30

במכללה עם כינרת 

אדלמן ממשרד 

היחסים הבינלאומיים 

ר חן "במכללה וד

.ליפשיץ

11:00 – 11:40 : 

, ארוחת צהריים קלה

חברי סגל מעוניינים  

. יצטרפו

אנה עוזבת לשדה התעופה 

.           7.10לטיסה בשעה 

              עדנה תסיע 

. בבוקר3.30לשדה בשעה 

הלן יום חופשי 

.באחריותה

 10.00הלן עוזבת לשדה התעופה לטיסה בשעה 

.בבוקר

שימו לב לכך שהביקורים במקומות מקצועיים יאפשרו למשתלמות . *  לילות לכל היותר3חודש מאי הוא חודש הראמדן כך שמוחמד יכול להלין 

למשתלמות יהיה חומר פרסומי בעברית לחלק ולהסביר . * לחלוק את ניסיונן וידע עם המארחים ולהציג את עבודתן כך ששני הצדדים למדים

.ההוצאות ישולמו כנגד קבלות שאושרו בתכנון. * בביקורים על הארגון ועל העמותה


