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 CHANGE*   במסגרת פרוייקט   .תשבוע מגדר וסובלנות לאחר

שוויון והוגנות מגדרית מהווים ערכי יסוד בחברה הדמוקרטית ויעד מרכזי הן במערכת החינוך  

והן במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל.  פעילויות שבוע זה מדגישות  את המודעות להטיות 

 מגדריות לא מודעות ואת השאיפה להגביר את הרגישות לסובלנות ולהוגנות מגדרית.  

בחרנו להזמין אתכם.ן   CHANGE*   נות לאחר.ת  במסגרת פרוייקט לציון שבוע מגדר וסובל

להתבוננות ביקורתית מבעד לעדשה מגדרית באמצעות מגוון נושאים בהרצאות ובשיחות של 

 חברי.ות סגל.  

migdar.aspx-ut/news/pages/changehttps://www.beitberl.ac.il/abo 

 
 בברכה, 

ד"ר רימונה כהן                                                  ד"ר חנה חימי,   

 CHANGEבצוות פרויקט     TAע. יועצת הנשיאה להוגנות מיגדרית                           

                            CHANGEפרויקט ראש  צוות 

    

 להלן שמות חברי .ות הסגל וההרצאות או הסדנאות שלהם.ן

 

 החינוכית אתגרים וסוגיות מגדריות בעולמה של היועצת סדנה:   - אילת יריב .1

הסיפור שלו, הסיפור שלה: פרשנויות שונות למושג     -  ד"ר רונית חיימוב אילי .2

 האהבה בקרב עבריינים ובנות זוגם

תפיסות של מרצות ומרצים לגבי שילוב קריירה וחיי    אין גבול!  - ד"ר אינה בן אורי .3

 משפחה

הרצוי והמצוי   –"לכבוד גברת ואדון"  /  הפנייה המגדרית  -  פרופ' גילה שילה .4

 בעברית

סדנה: העלאת המודעות לסוגיות מגדריות בעולמה של  – טלי קונסטנטיןד"ר  .5

 הגננת. 

מה יותר כיף להיות, בן או בת? על תפיסות סטריאוטיפיות   סדנה:  – אסנת בן פורת .6

 לא מודעות

 המגדרי בראי המחקר, האחר  - ד"ר דליה מרקוביץ .7

דיספוריה  . 2 בסגנונות ניהול , האמנם ? שונות מיגדרית. 1  -ד"ר חנה חימי  .8

 -בישראל   מגדר ובריאות נפש. 3  ונוכחותה בקרב מתבגרים ומתבגרות  מיגדרית

  התבוננות היסטורית

https://www.beitberl.ac.il/about/news/pages/change-migdar.aspx
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 חסמים והזדמנויות של נשים יוצאות אתיופיה בעלות תואר דוקטור    - ד"ר עדי בינס .9

 מה בין רגישות יתר לשינוי חברתי  –כתיבה רגישת מגדר  - סלע הדס זאביד"ר  .10

 מאפיינים מגדריים של משא ומתן בניהול מקר - רחל אורינג כהןד"ר  .11

התמודדות מרצות עם אתגרי /   - המרצה הזו היא אני  -  ד"ר ורד  שידלו חצרוני .12

 חסמי הקידום באקדמיה 

מפגש בחממה  עם יועצת בית ספרית מבית ספר על יסודי   – ד"ר כרמית פוקס .13

המשתפת בתחומי האחריות והאתגרים שאיתם היא מתמודדת בסוגיות מגדריות 

 מעולמם של מתבגרים,

בשילובם ו'הישרדותם' של גברים מוטיבציה פנימית כגורם מכריע  - ירדן קדרד"ר  .14

 בתחום החינוך לגיל הרך 

 שיח נשי: על הזדקנות הגוף, בין הספרותי לפמיניסטי  -  ד"ר מירב סדי נקר .15
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