
 כנס העתיד לשוויון מגדרי 2018 - מעצבים את המחר

 יום שני 17.12.2018 ט' בטבת בתשע"ט

 

  הרשמה והתכנסות 08:00- 09:00

  דברידברי ברכהברכה : 09:00-09:15

 מנכ"ל משרד המדע  והטכנולוגיה - מר רן בר 

  יו"ר המועצה לקידום נשים במדע וטכנולוגיה- פרופ' נאוה רצון 

 הרצאת פתיחה09:15-10:00

הדרךהדרך לחזיתלחזית המדעהמדע, פרופ' מרסל מחלוף, דיקנית הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון, טכניון.
 

 הפסקתהפסקת קפהקפה ומושבומושב פוסטריםפוסטרים10:00-10:30

  פיצולפיצול למושביםלמושבים מקביליםמקבילים: 10:30-12:00

  שםשם
 המושבהמושב

   משפחהמשפחה והורותוהורות      שינוישינוי ארגוניארגוני
 מגדרמגדר וחינוךוחינוך: בחירותיהןבחירותיהן שלשל נשיםנשים

 

 דד"רר מזלמזל שאולשאול, מנכ"לית עמותת כ"ן מנחה

 דד"רר עולאעולא נבואנינבואני, האוניברסיטה העברית

  ועמיתת מחקר במכון טרומן לקידום

 השלום באוניברסיטה העברית

  דד"רר יהודיתיהודית אברהמיאברהמי-עינתעינת, מומחית לחינוך לשיווין

 הזדמנויות בין המינים

 משתתפות/ים

 

 מהמה חברותחברות הייטקהייטק צריכותצריכות לעשותלעשות בכדיבכדי

 לגייסלגייס יותריותר נשיםנשים?

 גב' שיר פרי, מובילת קהילות טכנולוגיות

She Codes -בסולוטו ו  

 

 

 אבותאבות מחפשיםמחפשים משמעותמשמעות

 גב' גלי כלפון, בוגרת התוכנית ללימודי נשים

 ומגדר, אוניברסיטת חיפה, חוקרת עצמאית

 

 

  תהליכיתהליכי בחירתבחירת קריירהקריירה אקדמיתאקדמית מדעיתמדעית:

 היבטיםהיבטים שלשל חינוךחינוך למדעלמדע ומגדרומגדר

  ד"ר דפנה שוורץ אשר, ד"ר זהבית כהן, פרופ'

  יהודית דורי וד"ר שירלי אברג’יל, מוסד שמואל נאמן,

 טכניון

 

 

  תקצובתקצוב מגדרימגדרי - מאקטיביזםמאקטיביזם פמיניסטיפמיניסטי

 לאימוץלאימוץ והטמעהוהטמעה בממשלהבממשלה

  ד"ר יעל חסון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 ומרכז אדוה

 

 

 הדילמההדילמה האימהיתהאימהית

 פרופ' נויה רימלט, אוניברסיטת חיפה

 

 

  שוויוןשוויון מגדרימגדרי במרכזבמרכז האקדמיהאקדמי לבלב – 53%

  נשיםנשים מביןמבין הסטודנטיםהסטודנטים לתוארלתואר ראשוןראשון

 במדעיבמדעי המחשבהמחשב

 ד"ר שרה גנוט, המרכז האקדמי לב

 

  דפוסידפוסי ההשתתפותההשתתפות שלשל נשיםנשים בפורומיםבפורומים

 בכיריםבכירים בשלטוןבשלטון המקומיהמקומי

 פרופ' מיכל פלגי, אוניברסיטת חיפה

 

 

  חופשתחופשת לידהלידה וקריירהוקריירה – חובהחובה, בחירהבחירה

 ואיתותואיתות

  ד"ר נעמי פרידמן-סוקולר וד"ר לימור חצור,

 אוניברסיטת בר אילן

 

 פרויקטפרויקט היפטיההיפטיה – דרכיםדרכים

 גב' אתי אורון, מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים

 

  השימושהשימוש ברשתותברשתות חברתיותחברתיות לחיזוקלחיזוק

  השתתפותהשתתפות נשיםנשים בייצורבייצור הידעהידע מתוךמתוך

 עמדהעמדה שלשל השפעההשפעה וקולוקול

  ד"ר שלומית אהרוני ליר - המרכז

 ללימודי ישראל אוניברסיטת בן גוריון בנגב

  האםהאם מעורבותמעורבות אבהיתאבהית טומנתטומנת בחובהבחובה

 אפשרותאפשרות לשינוילשינוי יחסייחסי הכוחהכוח המגדרייםהמגדריים?

  ד"ר אפרת קנול ומר אור ענבי, אוניברסיטת

 בר אילן והמכון הישראלי לדמוקרטיה

 

  דעותיהםדעותיהם שלשל סטודנטיםסטודנטים כלפיכלפי חשיבותחשיבות

  הוראתהוראת מגדרמגדר בחברהבחברה הערביתהערבית כדרךכדרך

 להטמעתלהטמעת חשיבהחשיבה מגדריתמגדרית

  ד"ר ג'נאן פלאח, המכללה הערבית האקדמית

 לחינוך, חיפה

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F


 

 

 

 הפסקתהפסקת קפהקפה ומושבומושב פוסטריםפוסטרים12:00-12:30

 שוויוןשוויון הזדמנויותהזדמנויות בחברהבחברה תרבותיתתרבותית סגורהסגורה, הרבנית עדינה בר שלום, כלת פרס ישראל על תרומה12:30-13:15

 מיוחדת לחברה ולמדינה

 פאנל בנושא ביןבין הדרההדרה להכלהלהכלה – אתגריםאתגרים בדרךבדרך לשוויוןלשוויון חברתיחברתי, יו"ר המועצה לקידום 13:15-13:45

  נשים במדע וטכנולוגיה בהנחיית פרופ' נאוה רצון

 משתתפים :

 דד"רר ראובןראובן גלגל, תחום חברה ותכנון ארוך טווח - ראש פרויקט שילוב חרדים, מוסד שמואל נאמן-

  למחקר מדיניות לאומית, הטכניון

 עועו"דד גליהגליה גבעוליגבעולי, מרכזת תכנית חרדים, אוניברסיטת תל אביב-

 פרופפרופ' חנהחנה הרצוגהרצוג, המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית, מכון ון ליר, ירושלים ואוניברסיטת-

 תל אביב

  ח"כ ושר המדע והטכנולוגיה, מר אופיר אקוניס 13:45-14:00

  ארוחתארוחת צהרייםצהריים 14:00-15:00

 פיצולפיצול למושביםלמושבים מקביליםמקבילים:15:00-16:20

  שםשם
 המושבהמושב

  העצמתהעצמת נשיםנשים בצומתבצומת
    קבלתקבלת החלטותהחלטות

-STEMמגדרמגדר וו         
    פאנלפאנל בנושאבנושא מנהיגותמנהיגות

              נשיםנשים

 גבגב' אורנהאורנה גולןגולן, הממונה על שוויון מנחה
 מגדרי, חברת החשמל

  גבגב' אתיאתי טלטל,
 מדריכה ארצית מרכזת למדע וטכנולוגיה,

  המזכירות הפדגוגית, אגף א' מדעים
 הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה

  גבגב' מיכלמיכל לזרוביץלזרוביץ, מנהלת האגף לשוויון
 מגדרי, נציבות שירות המדינה

 משתתפות
 /ים:

 

 קידוםקידום נשיםנשים להנדסהלהנדסה בב- SCE המכללההמכללה

 האקדמיתהאקדמית להנדסהלהנדסה עע"שש סמיסמי שמעוןשמעון

 פרופ' דורית תבור, SCE המכללה

 האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון

 

 פיסיקאיותפיסיקאיות: מרוץמרוץ מכשוליםמכשולים בשדהבשדה גבריגברי

 פרופ' יוסי ניר וד"ר מיטל עירן-יונה, מכון

 ויצמן

 

 

 

  האפקטהאפקט שלשל יזמיותיזמיות ומנהלותומנהלות עלעל אקזיטיםאקזיטים

 וכישלונותוכישלונות שלשל סטארטסטארט-אפיםאפים טכנולוגייםטכנולוגיים

 מר אלירן סולודוחה, אוניברסיטת בן גוריון

 

 פרויקטפרויקט המנטורינגהמנטורינג "פניםפנים למדעלמדע
 וטכנולוגיהוטכנולוגיה"

 ד"ר בלהה מנדלסון, גב' רחלי גנות,
 ד"ר קלאודיה ברזילי, גב' רביטל דואק

 וגב' חלי פרידמן
  עמותת "פני"ם חדשות"

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

 ניהולניהול קריירותקריירות והכנהוהכנה למכרזיםלמכרזים -

 קידוםקידום נשיםנשים בשירותבשירות המדינההמדינה

 גב' טלי ברק, ארגון דרך אישה

 

STEM -קידום נשים במקצועות ה 
 באמצעות התערבויות קריירה

 פרופ' רחל גלי צינמון וד"ר גליה רן,
 אוניברסיטת תל אביב

 פרופ' איתמר גתי ומר נמרוד לוין,
  האוניברסיטה העברית

 

  הפוטנציאלהפוטנציאל שלשל תלמידותתלמידות להצטייןלהצטיין

  במתמטיקהבמתמטיקה ובמדעיםובמדעים – ממצאיממצאי מחקרמחקר

 כמותיכמותי ואיכותניואיכותני

 ד"ר רחל זורמן, מכון הנרייטה סאלד

 

Boost your career 

 תוכניתתוכנית פיתוחפיתוח קריירהקריירה לנשיםלנשים טכנולוגיותטכנולוגיות

  מר ערן עיני, מר אסף אלדן וגב' לילך הראל,

 אינטל
 



  עלעל סחלביםסחלבים ואיזוןואיזון מגדרימגדרי- עלעל
  תהליכיםתהליכים והשקעהוהשקעה ארגוניתארגונית ארוכתארוכת

 טווחטווח לקידוםלקידום איזוןאיזון מגדרימגדרי
  גב' נגה שגב נדיר,

,Talent Management Director  

 חברת שטראוס

 מגדרמגדר וטכנולוגיהוטכנולוגיה – קורסקורס לסטודנטיםלסטודנטים/יותיות

 להנדסהלהנדסה

 גב' עינת וייסבורט, מנכ"לית דרך אישה

 

 

 

 עבודהעבודה שווהשווה

 גב' טלי בראל הס וגב' מיכל מטס ליטמנוביץ,

 ארגון עבודה שווה

 

  

 
 "אניאני לאלא הפקידההפקידה! אניאני הקצינההקצינה.. קצינתקצינת

 הבטיחותהבטיחות!": אוטואוטו-אתנוגרפיהאתנוגרפיה עלעל חווייתחוויית אישהאישה

 פלסטיניתפלסטינית-ישראליתישראלית במקצועותבמקצועות התחבורההתחבורה

  'הגברייםהגבריים'.

 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-

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

-STEM מנהלת פרויקטים -IATI -גב' רוני אלפסי 

 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.

 

 

 

 


