)ע״ר(

על מגדר ומיניות בדור הדיגיטל
יום עיון מקוון

יום שלישי ,ד' באדר תשפ"א ,בשעה 14:00
14:10–14:00

דברי פתיחה
ד"ר אריאל פרידמן ,ראשת ערוץ מפגשי עמיתים ,מכון
מופ"ת
פרופ' חן שכטר ,ראש מכון מופ"ת

14:20–14:10

משחק דיגיטלי

14:50–14:20

סקירת המידע של מכון מופ"ת  -מגדר ומיניות בעולם
דיגיטלי :חינוך מיטיב לצעירים וצעירות ,אפשרויות
וסיכויים
ד"ר עמליה רן ,מכון מופ"ת

15:30–14:50

פרדה מרעיון "המוח הנשי והמוח הגברי" ,ואיך זה קשור
לחינוך
פרופ' דפנה יואל ,בית הספר למדעי הפסיכולוגיה ובית
הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל-אביב

18:35 – 18:20 / 18:15 – 18:00

יוזמות וארגונים בשטח (א') יתקיימו בשני סבבים
חינוך מיני לילדים ביסודי בעידן הסלפי והמסכים
שלומית הברון ,מנכ"לית המרכז הישראלי לחינוך מיני "מידע
אמין על מין"
שוות :תוכנית מנהיגות לנערות
שי אלוק ,מנכ"לית עמותת שוות
קבוצת התיאטרון  BLACKBOX -מיתוסים ,סיפורים
ואגדות מנקודת מבט נשית ,רעננה ועכשווית
יעל סלור ,מייסדת ובמאית הקבוצה
הגנה על ילדים ברשת  -המטה הלאומי מוקד105
תמי אומננסקי ,מנהלת תחום משרד החינוך במטה הלאומי
להגנה על ילדים ובני נוער ברשת
איגי ,הקהילה הלהט"בית
נועה פידלר ,מנהלת מרכז הסדנאות והתרבות של איגי

15:40–15:30

מיניות ומגדר בחברה הערבית בראייה חדשה
סוריידה מנסור אסעד ,רכזת ארצית בחברה הערבית ,שפ"י
משרד החינוך

"ניהול רושם" בעולם הדיגיטלי :מיניות ,מגדר והחפצה
עצמית
חן קצביץ' פרסלר ,דוקטורנטית למגדר ,חוקרת מיניות
ומגדר בגיל ההתבגרות

חינוך נערות לנשיות ומיניות בציבור הדתי
מלכי כהן ,מכון ליברמן

הפסקה

16:20–15:40

16:30–16:20
הפסקה

17:15–16:30

דימויי מגדר בתוכני מסך לילדים ולילדות
פרופ' דפנה למישSchool of Communication and ,

Information Rutgers the State University of
New Jersey

17:30–17:15

מגדר בחינוך :מדיניות משרד החינוך והשתמעויות
להכשרת פרחי הוראה
אושרה לרר-שייב ,הממונה על שוויון בין המינים בחינוך,
משרד החינוך

17:50–17:30

כפר יונה עיר שווה
שושי כחלון-כידור ,ראש העירייה
אסנת חכמון ,מנהלת אגף החינוך
ויקי גלאם ,מנהל הרשות לביטחון קהילתי

18:00–17:50
הפסקה

19:15 – 19:00 /18:55 – 18:40

יוזמות וארגונים בשטח (ב') יתקיימו בשני סבבים
חינוך נערים להתנהגויות מיניות ומגדריות בריאות ומיטיבות
ד"ר ירון שוורץ  ,אוניברסיטת בר-אילן ,התיכון הדתי ניסויי
הרטמן-בנים בירושלים
כשהילדה הכי יפה ודני גיבור נפגשים :ניהול גן מודע מגדר
ימית רווח ,יועצת ראש העיר לקידום שוויון מגדרי ,עיריית דימונה
משחקים דיגיטליים לבנות.ים
נירה דישי ,בעלת סטודיו  Touch-ITלפיתוח תוכן משחקי-
דיגיטלי
איך לייצר שוויון מגדרי בכיתה?
אלן לב-שלם ,עמותת קדמה
הורות מודעת מגדר  -הכרח ומעשה
דפנה פייזר ,יזמת חברתית ,מרצה ומנחה הורים וצוותי חינוך
בקידום מודעות מגדרית
עברית רב־מגדרית :מרחב חדש בשפה העברית
מיכל שומר ,יוצרת ומעצבת עברית רב־מגדרית

19:20 – 19:15

סיכום יום העיון

