כנס העתיד לשוויון מגדרי  - 2018מעצבים את המחר
יום שני  17.12.2018ט' בטבת בתשע"ט

09:00 -08:00

הרשמה והתכנסות

09:00-09:15

דברי ברכה :
מנכ"ל משרד המדע והטכנולוגיה  -מר רן בר
יו"ר המועצה לקידום נשים במדע וטכנולוגיה -פרופ' נאוה רצון

09:15-10:00

הרצאת פתיחה
המדע ,פרופ' מרסל מחלוף ,דיקנית הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון ,טכניון.
הדרך לחזית המדע

10:00-10:30

הפסקת קפה ומושב פוסטרים

10:30-12:00

מקבילים:
פיצול למושבים מקבילים

שם
המושב
מנחה

שינוי ארגוני
שאול ,מנכ"לית עמותת כ"ן
ד"ר מזל שאול
ד

משפחה והורות
נבואני ,האוניברסיטה העברית
ד"ר עולא נבואני
ד
ועמיתת מחקר במכון טרומן לקידום
השלום באוניברסיטה העברית

מה חברות הייטק צריכות לעשות בכדי
נשים?
לגייס יותר נשים
גב' שיר פרי ,מובילת קהילות טכנולוגיות
בסולוטו וShe Codes -

גב' גלי כלפון ,בוגרת התוכנית ללימודי נשים

תקצוב מגדרי  -מאקטיביזם פמיניסטי
לאימוץ והטמעה בממשלה
ד"ר יעל חסון ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
ומרכז אדוה

הדילמה האימהית
פרופ' נויה רימלט ,אוניברסיטת חיפה

אבות מחפשים משמעות
ומגדר ,אוניברסיטת חיפה ,חוקרת עצמאית

משתתפות/ים

דפוסי ההשתתפות של נשים בפורומים
בכירים בשלטון המקומי
פרופ' מיכל פלגי ,אוניברסיטת חיפה

חובה ,בחירה
חופשת לידה וקריירה – חובה
ואיתות
ד"ר נעמי פרידמן-סוקולר וד"ר לימור חצור,
אוניברסיטת בר אילן

השימוש ברשתות חברתיות לחיזוק
השתתפות נשים בייצור הידע מתוך
עמדה של השפעה וקול
ד"ר שלומית אהרוני ליר  -המרכז
ללימודי ישראל אוניברסיטת בן גוריון בנגב

האם מעורבות אבהית טומנת בחובה
המגדריים?
אפשרות לשינוי יחסי הכוח המגדריים
ד"ר אפרת קנול ומר אור ענבי ,אוניברסיטת
בר אילן והמכון הישראלי לדמוקרטיה

וחינוך :בחירותיהן של נשים
מגדר וחינוך

אברהמי-עינת ,מומחית לחינוך לשיווין
ד"ר יהודית אברהמי עינת
ד
הזדמנויות בין המינים

מדעית:
תהליכי בחירת קריירה אקדמית מדעית
היבטים של חינוך למדע ומגדר
ד"ר דפנה שוורץ אשר ,ד"ר זהבית כהן ,פרופ'
יהודית דורי וד"ר שירלי אברג’יל ,מוסד שמואל נאמן,
טכניון

שוויון מגדרי במרכז האקדמי לב – 53%
נשים מבין הסטודנטים לתואר ראשון
במדעי המחשב
ד"ר שרה גנוט ,המרכז האקדמי לב

פרויקט היפטיה – דרכים
גב' אתי אורון ,מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים

דעותיהם של סטודנטים כלפי חשיבות
הוראת מגדר בחברה הערבית כדרך
להטמעת חשיבה מגדרית
ד"ר ג'נאן פלאח ,המכללה הערבית האקדמית
לחינוך ,חיפה

12:00-12:30

הפסקת קפה ומושב פוסטרים

12:30-13:15

סגורה ,הרבנית עדינה בר שלום ,כלת פרס ישראל על תרומה
שוויון הזדמנויות בחברה תרבותית סגורה
מיוחדת לחברה ולמדינה

13:15-13:45

חברתי ,יו"ר המועצה לקידום
בין הדרה להכלה – אתגרים בדרך לשוויון חברתי
פאנל בנושא בין
נשים במדע וטכנולוגיה בהנחיית פרופ' נאוה רצון

משתתפים :
-

גל ,תחום חברה ותכנון ארוך טווח  -ראש פרויקט שילוב חרדים ,מוסד שמואל נאמן
ד"ר ראובן גל
ד
למחקר מדיניות לאומית ,הטכניון

-

גבעולי ,מרכזת תכנית חרדים ,אוניברסיטת תל אביב
עו"ד גליה גבעולי
עו

-

הרצוג ,המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית ,מכון ון ליר ,ירושלים ואוניברסיטת
פרופ' חנה הרצוג
פרופ
תל אביב

13:45-14:00
14:00-15:00
15:00-16:20

ח"כ ושר המדע והטכנולוגיה ,מר אופיר אקוניס
ארוחת צהריים
מקבילים:
פיצול למושבים מקבילים

שם
המושב

העצמת נשים בצומת
קבלת החלטות

מנחה

גולן ,הממונה על שוויון
גב' אורנה גולן
גב
מגדרי ,חברת החשמל
ב SCE -המכללה
קידום נשים להנדסה ב
ע"ש סמי שמעון
האקדמית להנדסה ע
פרופ' דורית תבור SCE ,המכללה
האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון

פנים למדע
פרויקט המנטורינג "פנים
וטכנולוגיה"
וטכנולוגיה
ד"ר בלהה מנדלסון ,גב' רחלי גנות,
ד"ר קלאודיה ברזילי ,גב' רביטל דואק
וגב' חלי פרידמן
עמותת "פני"ם חדשות"
משתתפות
/ים:

קידום נשים במקצועות הSTEM -
באמצעות התערבויות קריירה
פרופ' רחל גלי צינמון וד"ר גליה רן,
אוניברסיטת תל אביב
פרופ' איתמר גתי ומר נמרוד לוין,
האוניברסיטה העברית

מגדר וו-STEM
טל,
גב' אתי טל
גב
מדריכה ארצית מרכזת למדע וטכנולוגיה,
המזכירות הפדגוגית ,אגף א' מדעים
הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה
פיסיקאיות :מרוץ מכשולים בשדה גברי
פיסיקאיות
פרופ' יוסי ניר וד"ר מיטל עירן-יונה ,מכון
ויצמן

פאנל בנושא מנהיגות
נשים
לזרוביץ ,מנהלת האגף לשוויון
גב' מיכל לזרוביץ
גב
מגדרי ,נציבות שירות המדינה

האפקט של יזמיות ומנהלות על אקזיטים
אפים טכנולוגיים
סטארט-אפים
וכישלונות של סטארט
מר אלירן סולודוחה ,אוניברסיטת בן גוריון

Israel’s Arab sector high schools: An
island of gender dominance in STEM
subjects
ד"ר ג'ודי קוהאן-מס ,המרכז ללימודים
אקדמיים והאוניברסיטה העברית בירושלים

ניהול קריירות והכנה למכרזים -
קידום נשים בשירות המדינה
גב' טלי ברק ,ארגון דרך אישה

הפוטנציאל של תלמידות להצטיין
במתמטיקה ובמדעים – ממצאי מחקר
כמותי ואיכותני
ד"ר רחל זורמן ,מכון הנרייטה סאלד

Boost your career
תוכנית פיתוח קריירה לנשים טכנולוגיות
מר ערן עיני ,מר אסף אלדן וגב' לילך הראל,
אינטל

מגדרי -על
על סחלבים ואיזון מגדרי
תהליכים והשקעה ארגונית ארוכת
טווח לקידום איזון מגדרי
גב' נגה שגב נדיר,
,Talent Management Director
חברת שטראוס

לסטודנטים/יות
יות
מגדר וטכנולוגיה – קורס לסטודנטים
להנדסה
גב' עינת וייסבורט ,מנכ"לית דרך אישה

עבודה שווה
גב' טלי בראל הס וגב' מיכל מטס ליטמנוביץ,
ארגון עבודה שווה

הקצינה ..קצינת
הפקידה! אני הקצינה
אני לא הפקידה
"אני
אתנוגרפיה על חוויית אישה
אוטו-אתנוגרפיה
הבטיחות!" :אוטו
הבטיחות
ישראלית במקצועות התחבורה
פלסטינית-ישראלית
פלסטינית
הגבריים'.
'הגבריים
גב' מרים עבד אל-רחים ,אוניברסיטת בר אילן

חברות ועדת היגוי :
-

פרופ' נאוה רצון  -יו"ר המועצה לקידום נשים במדע וטכנולוגיה ,החוג לריפוי בעיסוק אוניברסיטת תל אביב

-

ד"ר אלה שטראוס  -מנכ"לית המועצה ,משרד המדע והטכנולוגיה

-

יו"ר ועדת אקדמיה  -פרופ' חנה הרצוג -המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית ,מכון ון ליר ,ירושלים
ואוניברסיטת תל אביב

-

יו"ר ועדת חינוך  -ד"ר יהודית אברהמי-עינת ,מומחית לחינוך לשיווין הזדמנויות בין המינים

-

יו"ר ועדת תעשייה  -עו"ד מיכל גרא מרגליות -מנכ"לית שדולת הנשים

-

גב' אושרה לרר שייב  -היחידה לשוויון בין המינים במשרד החינוך

-

גב' אורנה גולן  -הממונה על שוויון מגדרי ,חברת החשמל

-

ד"ר מזל שאול  -מנכ"לית עמותת כ"ן

-

גב' מיכל לזרוביץ'  -מנהלת האגף לשוויון מגדרי ,נציבות שירות המדינה

-

גב' מתי צוויג  -מנהלת תכניות ההון האנושיStart up Nation Central ,

-

גב' רוני אלפסי -IATI -מנהלת פרויקטים STEM

-

גב' אתי טל  -מדריכה ארצית מרכזת למדע וטכנולוגיה ,משרד החינוך

-

גב' אתי אורון  -מנהלת פרויקטים חינוכיים ,מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים

-

ד"ר ענבל וילמובסקי  -האוניברסיטה העברית

-

תמר קרביץ – מרכזת בכירה בתחום פיתוח ומדיניות אקדמית ומרכזת נושא החרדים ,האגף האקדמי,
מל"ג

-

ד"ר עולא נבואני ,האוניברסיטה העברית ,ועמיתת מחקר במכון טרומן לקידום השלום באוניברסיטה
העברית.

