
כנס דימוי גוף חיובי בגיל הנעורים - בין הפרטי לחברתי
לציון יום הנערה הבינלאומי

31.10.2022 | המכללה האקדמית בית ברל
אודיטוריום הספרייה

9:30-9:00 - הגעה והרשמה

10:00-9:30 – ברכות ודברי פתיחה
 פרופ' יולי תמיר, נשיאת המכללה האקדמית בית ברל.

 הגב' אניטה פרידמן יו"ר ויצו העולמית.
 הגב' מירה מינס, מנכ"לית ויצו העולמית.

ד"ר חנה חימי, ראשת הפקולטה לייעוץ, לטיפול ולתמיכה חינוכית בבית ברל.

מושב ראשון – דימוי גוף בתרבות הנערות – 11:15-10:00
ד"ר זוהר ספיבק לביא, עו"סית, מרצה, חוקרת ומדריכת הורים. החוג לעבודה . 	

סוציאלית במכללת עמק יזרעאל – "דימוי גוף ופתולוגיות אכילה בקרב נערות 
בישראל במאה ה-	2: פרספקטיבה מחקרית ופרקטית". 

אביה בן-ארי, הפקולטה לחינוך בטכניון. מרכז CHANGING MODEL לקידום דימוי גוף . 2
בישראל – "בין עצמי ממשי, אידאלי, ואינסטגרמי". 

ענבר מיכלזון, המכללה  למנהל. המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת . 	
בר אילן – "המראה משקרת: מעמד ומיניות של נערות באינסטגרם".

11:45-11:15– הפסקה



 מושב שני – מושבים מקבילים )לבחירה(: סיפורים מהשטח
12:45-11:45

ד"ר זוהר ספיבק לביא, עו"סית, מרצה, חוקרת ומדריכת הורים. החוג לעבודה . 	
סוציאלית במכללת עמק יזרעאל – "יחסי האכלה: אימהות, בנות ודימוי גוף".

רונה אסולין אורבך, גלית כהן – עמותת 'נשים לגופן' - "דימוי גוף של נערות בעידן . 2
המסכים – היבטים מעשיים של יצירת שינוי".

כרמית קזז – סטייליסטית בגישת בודיפוזיטיב - "תני לה להרגיש בנוח".. 	
רוני רמז, מרצה וסטייליסטית, ומעין לוי, אקטיביסטית גוף ושחקנית – "מסקנות . 	

ותובנות מפעילות בנושא דימוי גוף חיובי ברשת ומחוצה לה - פרויקט סלפרי של ויצו".
טל שרון ברנע, מורה ומרצה לחינוך מיני ומגדרי, מרכז הדרכה "לגעת בזה", המעורר  . 	

– "חינוך מיני דרך קשב לגוף".
ענת אסודי, מנהלת מקצועית של מרכז CHANGING MODEL לקידום דימוי גוף חיובי . 	

בישראל – ''איך הכרות עם מימדי תופעת השמנופוביה וגישת בריאות בכל מידה 
)HAES( משפיעות על עבודת השטח עם נערים ונערות.''

מושב שלישי: דרכי פעולה והתערבות – 14:15-13:00

ד"ר הדס זאבי-סלע, פסיכולוגית קלינית, המכללה האקדמית בית ברל – "מה ששלי . 	
לא שלך ולא שלכם".

ד"ר אורנית רמתי דביר, חוקרת, מרצה ויזמת בתחומי טכנולוגיה, מגדר וחברה. . 2
מחברת הספר 'לדעת מתוך הגוף' – "חינוך גופ)א(ני: ממרחב של משטור למרחב של 

אפשרויות".
ד"ר רחלי אורינג כהן, עו"ס קלינית מטפלת משפחתית וזוגית, ראשת מסלול קידום . 	

נוער בית ברל – "כמה קרוב, ככה רחוק - ניהול מקרה בראייה מערכתית".

13:00-12:45 – הפסקה 

המכללה האקדמית בית ברל: 
הפקולטה לייעוץ, לטיפול 

ולתמיכה חינוכית, הפקולטה 
לחינוך ומרכז בובר.

 צוות מארגן:
ניצן ספיון, מנהלת פיתוח הדרכה, אגף החינוך ויצו העולמית

ד"ר חנה חימי, ראשת הפקולטה לייעוץ, לטיפול ולתמיכה חינוכית בבית ברל 
איתי אמדורסקי, "לגעת בזה" חינוך מיני ומגדרי. המכללה האקדמית בית ברל


