
שבוע מגדר  
וסובלנות לאחר.ת

שלום לסטודנטים.יות, חברי וחברות סגל אקדמי ומנהלי
הגבוהה  ההשכלה  במערכת  והן  החינוך  במערכת  הן  מרכזי  ויעד  הדמוקרטית  בחברה  יסוד  ערכי  מהווים  מגדרית  והוגנות  שוויון 
בישראל.  פעילויות שבוע זה מדגישות את המודעות להטיות מגדריות לא מודעות ואת השאיפה להגביר את הרגישות לסובלנות 

ולהוגנות מגדרית. 

CHANGE * לציון שבוע מגדר וסובלנות לאחר.ת במסגרת פרוייקט
   

בחרנו להזמין אתכם.ן להתבוננות ביקורתית מבעד לעדשה מגדרית באמצעות מגוון נושאים בהרצאות ובשיחות של חברי.ות סגל. 
תוכלו לעיין בהמלצות מרתקות לקריאה ביקורתית בספרי ילדים שהכינו חברות "בית ימימה" – ד"ר עינת ברעם אשל, גבי קון ושני 

לירז פדרמן. ניתן גם להיוועץ איתן. 
הקהילה  של  ובהקשרים  באקדמיה  התפתחות  מסע  אודות  סגל  חברי.ות  עם  אישיים  ראיונות  הכוללים  בסרטונים  בהמשך  נשתף 

והמשפחה.  
ניתן להתרשם ולהשתמש במאגר ייחודי של פעילויות בתחום באתר "חינוך לעדשה מגדרית"

https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/education/porsim_kanaf/gender

בברכה, 
ד"ר רימונה כהןד"ר חנה חימי, 

ע. יועצת הנשיאה להוגנות מיגדרית
CHANGE ראש צוות פרויקט

CHANGE בצוות פרויקט TA
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איילת יריב

סדנת הדרכה ביעוץ חינוכי, תכנית 
תואר שני ביעוץ חינוכי )סגור 

למשתתפים.ות בסדנה(
הנושא: אתגרים וסוגיות מגדריות 

בעולמה של היועצת החינוכית. 

 10:00
ד"ר אינה בן אורי

 הרצאה בנושא:
""אין גבול!" תפיסות של מרצות 
ומרצים לגבי שילוב קריירה וחיי 

משפחה.
לכניסה לזום <

ד"ר טלי קונסטנטין

קורס פדגוגי מלווה התנסות 
במסלול חינוך קדם יסודי, הגננת 

כמנהלת גן שנה ב )סגור למשתתפי 
ההדרכה הפדגוגית(

הנושא: העלאת המודעות לסוגיות 
מגדריות בעולמה של הגננת.

אסנת בן פורת

חממה בבית ספר שש שנתי דרור, 
פורשים כנף. )סגור למשתתפי 

החממה( 
הנושא: מה יותר כיף להיות, בן או 
בת? על תפיסות סטריאוטיפיות לא 

מודעות.

ד"ר טלי קונסטנטין

קורס פדגוגי מלווה התנסות 
במסלול חינוך קדם יסודי, הגננת 

כמנהלת גן שנה ג )סגור למשתתפי 
ההדרכה הפדגוגית(

הנושא: העלאת המודעות לסוגיות 
מגדריות בעולמה של הגננת.

אסנת בן פורת

חממה רב גילאית בפתח תקווה, 
פורשים כנף. )סגור למשתתפי 

החממה( 
הנושא: מה יותר כיף להיות, בן או 
בת? על תפיסות סטריאוטיפיות לא 

מודעות.

  11:30
פרופ' גילה שילה

"לכבוד גברת ואדון" / הפנייה 
המגדרית – הרצוי והמצוי בעברית.

לכניסה לזום <

13:30
ד"ר מירב סדי נקר

"שיח נשי: על הזדקנות הגוף, בין 
הספרותי לפמיניסטי"

לכניסה לזום <

9:00 | ורד 603/101
ד"ר הדס זאבי סלע

הקורס: הראיון המסייע – 
התערבויות יעוציות פרטניות, 

מסלול יעוץ חינוכי
הנושא: כתיבה רגישת מגדר – מה 

בין רגישות יתר לשינוי חברתי. 
)מפגש פנים אל פנים(

9:00
ד"ר ורד שידלו חצרוני

הרצאה: "המרצה הזו היא אני - 
התמודדות מרצות עם אתגרי / 

חסמי הקידום באקדמיה"
לכניסה לזום <

18:00
ד"ר רונית חיימוב אילי

הרצאה: "הסיפור שלו, הסיפור 
שלה: פרשנויות שונות למושג 

האהבה בקרב עבריינים ובנות זוגם"
לכניסה לזום <

9:00
ד"ר דליה מרקוביץ

במסגרת הקורס: אחרים אחרות 
במערכת החינוך בישראל

נושא: האחר המגדרי בראי המחקר 
)הרצאה מוקלטת(

לכניסה לזום <

https://beitberl-ac-il.zoom.us/j/82038421816
https://beitberl-ac-il.zoom.us/j/8703968218
https://us04web.zoom.us/j/2763832897?pwd=bUpQU2RLWE5zUDNFOWo2eWxncVBqUT09
https://beitberl-ac-il.zoom.us/j/83799827560
https://beitberl-ac-il.zoom.us/j/81430191891?pwd=ZjVBcy9OYkZHQ05EdFFHemorTWFzQT09
https://bezalel-ac-il.zoom.us/j/87928130374
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10:30 | ורד 602/107
ד"ר הדס זאבי סלע

הקורס: סדנה להדרכת עובדים: 
מוקד ההדרכה, מסלול קידום נוער.

הנושא: כתיבה רגישת מגדר – מה 
בין רגישות יתר לשינוי חברתי.

)מפגש פנים אל פנים(

ד"ר חנה חימי

תכנית תואר שני בקידום נוער 
בסיכון, סדנת ניהול. )סגור 

למשתתפי.ות הקורס(
הנושא: שונות מיגדרית בסגנונות 

ניהול, האמנם?

ד"ר כרמית פוקס

חממה במסגרת "פורשים כנף", 
)סגור למשתתפים.ות החממה(. 

מפגש עם יועצת בית ספרית מבית 
ספר על יסודי המשתפת בתחומי 

האחריות והאתגרים שאיתם 
היא מתמודדת בסוגיות מגדריות 

מעולמם של מתבגרים.

ד"ר חנה חימי

מסלול קידום נוער, שיטות 
התערבות ג' 

הנושא: דיספוריה מיגדרית 
ונוכחותה בקרב מתבגרים 

ומתבגרות )סגור למשתתפי.ות 
הקורס(

19:00
ד"ר ירדן קדר

מוטיבציה פנימית כגורם מכריע 
בשילובם ו'הישרדותם' של גברים 

בתחום החינוך לגיל הרך.
לכניסה לזום <

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fcornell.zoom.us%2Fj%2F97839064514%3Fpwd%3DUlNYZC9pTEw2MWtNeWxWVnJGcVFidz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw257BVq_AfFaSPLfVbe4glM
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12:15

ד"ר חנה חימי

מגמה לקרימינולוגיה ואכיפת החוק, 
תוקפנות והערכת מסוכנות.

הנושא: מגדר ובריאות נפש 
בישראל - התבוננות היסטורית

לכניסה לזום <

14:00
ד"ר עדי בינס

הרצאה: חסמים והזדמנויות של 
נשים יוצאות אתיופיה בעלות תואר 

דוקטור.
לכניסה לזום <

14:15
ד"ר רחל אורינג כהן

הקורס: ניהול מקרה ונוער בסיכון, 
)סגור למשתתפי הקורס( 

נושא השיעור: מאפיינים מגדריים 
של משא ומתן בניהול מקרה.

https://beitberl-ac-il.zoom.us/meeting/register/tZcld-uvpzssG9yMO7lqcNV7MJyGg7CKFqvx
https://us02web.zoom.us/j/81759954962

