
8:30-9:00 התכנסות וקפה
9:00-9:30 פתיחה | מר שלומי לחיאני, ראש עיריית בת ים
חן לבנת - תלמידת תיכון רמות, בוגרת מיזם ״להיות נערה״

ד"ר מיכל קומם - יו״ר הוועדה האקדמית
התוכנית  הקר,  דפנה  ד"ר  יו"ר:   | הנערות  בחוויית  וסמוי  נראה   9:15-10:45

ללימודי נשים ומגדר והפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב
הרצאת אורחת: 

Making Marginalized Lives Visible: Girlhood Studies, Theories
 and Practices | Marnina Gonick, Canada Research Chair in
Gender Mount St Vincent University Halifax, Nova Scotia

)ההרצאה תינתן באנגלית עם תרגום סימולטאני(
נערות משיבות מבט | דפנה שלום, אמנית, צלמת

10:45-11:15 הפסקה
11:15-12:00 על נערות והצטלבות מיקומי שוליים | פרופ' מיכל קרומר-נבו, 
למחקר  הישראלי  המרכז  שפיצר, וראש  ע"ש  סוציאלית  לעבודה  המחלקה 

איכותני, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
12:00-12:45 ארוחת צהריים קלה

12:45-14:15 מושבים מקבילים - סבב ראשון
14:30-16:00 מושבים מקבילים - סבב שני

16:15-17:30 מושב מסכם: נערות על מסך הקסם | ד"ר רוני הלפרן,
ראש התכנית ללימודי מגדר, המכללה האקדמית בית ברל

הכנס השלישי ללימודי נערות | בת-ים 2013
יום רביעי, 26.6.13, י"ח תמוז תשע"ג, היכל התרבות, רח' אופיר 3, בת-ים

נערות במרחבי החיים



בבית  דוקטורנטית  אלנאבולסי,  רג'דה   | וקונטקסט  מגדר  תרבות,  רגישת 
הספר לעבודה סוציאלית ולרוחה חברתית ע"ש פאול ברוולד-האוניברסיטה 

העברית.

של  המסוגלות  תפיסת  על  ההורים  גירושי  של  ההשפעה  וגירושין:  נשים 
מכללת  והערכה,  למחקר  הרשות  ד"ר טל שמר-אלקיים,  צעירות |  נשים 
משה  ופרופ'  הורים,  ומדריכת  חוקרת,  חינוכית,  יועצת  הקיבוצים.  סמינר 

ישראלאשוילי, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת ת"א

"מנערה מתבגרת לבוגרת " - מבט של נערה | התלמידה קורל דיק, בית 
הספר שבח מופת

נערות וגוף
יו"ר: ד"ר מאיה לביא-אג'אי מנהלת אקדמית, המרכז הישראלי למחקר איכותני, המחלקה 

לעבודה סוציאלית ע"ש שפיצר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

| ד"ר עליזה פרנקל,  ואני הנגטיב" - צבע עור במשפחה  "היא הפוזיטיב 
התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר-אילן

ברוך,  נטלי   | ואתגרים  דילמות   - סיכון  במצבי  נערות  בקרב  מיני  חינוך 
מחנכת למיניות, רונ"ן היחידה לרווחת הנער והנערה, בת-ים, ומסטרנטית 

התוכנית למגדר, אוניברסיטת בר אילן.

הפרעת קשב סמויה בקרב נערות בסיכון | דנה שלמון, תרפיסטית באומנות, 
ומומחית לטיפול בהפרעות קשב

תפיסות של גוף - תיאוריות וניסיון מהשטח | אורנית רמתי, דוקטורנטית, 
התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר אילן

נערות רשתות והתרשתות
יו"ר: עו"ד דנה מירטנבאום, עמותת איתך-מעכי והפורום למגדר NCJW אוניברסיטת 

תל אביב

פוסט  הבינלאומי:  האישה  יום  אודות  ישראליות  נערות  של  מקוון  שיח 
הרב  התוכנית  וייסמן,  כרמל  ד"ר   | פמיניסטית?  רגישות  אי  או  פמיניזם 
הספר  בית  לחובר,  עינת  וד"ר  ת"א  אוניברסיטת  הרוח,  במדעי  תחומית 

לתקשורת, המכללה האקדמית ספיר

| פרופ' אורלי בנימין, המחלקה לסוציולוגיה והתכנית  רשתות של נערות 
ללימודי מגדר אוניברסיטת בר אילן

מתכנית  וצעירות  נערות  בקרב  חברתי  אקטיביזם   - לזכויות  חונכות 
המנטורינג לנערות במכללה האקדמית | אריאל קמינסקי, מרווה אל הוזייל, 

בוגרות תכנית המנטורינג במכללה האקדמית ספיר

נערות במרחב העירוני )מושב נודד כפול(
נערות  בהשתתפות  ים,  בת  תיכונית  ים  לעירוניות  המרכז  מנהלת  גולן,  אבירמה  יו"ר: 

מובילות מבת-ים.

מגדר וקריאה מגדרית של נערות במרחב העירוני של בת-ים | חגית זמרוני, 
בית הספר לחינוך האוניברסיטה העברית, ירושלים

לא רק שופינג: על הקשר המורכב בין מצבן ומעמדן של נשים ונערות לבין 
הקניון | אורנה קזין, סופרת, מבקרת ומנחת כתיבה

"כאן, נעים לי" - על מקומות ש"עובדים" והמקומות שלא "עובדים" | מתניה 
ז"ק, אדריכלית נוף

של מי העיר הזאת? על נערות במרחב העירוני | פרופסור טובי פנסטר, 
מרצה בכירה, החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, אוניברסיטת תל-אביב

אהבה ו"אהבה"
יו"ר: פרופ' עינת פלד, בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת 

תל אביב

IN LOVE - סרט | רחל זטלנד, במאית, יוצרת

ישראליות  ילדות  של  האהבה  מושג  על  הרומנטיקה:  של  הגיאוגרפיה 
מהפריפריה והמרכז | שירי רזניק, פסיכולוגית חברתית ודוקטורנטית בחוג 

לתקשורת, אוניברסיטת תל אביב

"שומרת הסף ומתווכת תהליכי מעבר לצד השני" - על מיקומי זהות של 
נערות בקשרי אהבה רומנטיים | ד"ר נלי שטיין, מטפלת משפחתית וזוגית 
נוער  מוסמכת, מתמחה בטיפול מיני. עובדת וחוקרת את עולמם של בני 
ומחנכת  האדם  מיניות  בתחום  קבוצות  מנחת  בפרט,  נערות  ושל  בכלל 

למיניות בריאה.

מברבי עד פורנוגרפיה - סקסואליזציה של הבנות שלנו | ג'ואן זק פייקס, 
האגודה  לנוער,  ייעוץ  מרכזי  פתוחה",  "דלת  רשת  של  מקצועית  רכזת 

הישראלית לתכנון המשפחה

נערות במרחבי המשפחה
יו"ר: ד"ר סיגל אופנהיים שחר, מרכז דפנה והתכנית ללימודי מגדר אוניברסיטת בר אילן

 | "אמא תסביר לך איך" האם כמודל לחיקוי בשבועון גירל 1960--1952 
ד"ר אורנה רז, המסלול האקדמי המכללה למינהל 

יחסי נערות-אימהות ומה שביניהן בחברה הערבית, התערבות ופרקטיקה 

12:45-14:15 מושבים מקבילים - סבב ראשון



פגיעות מיניות בעולם המקוון | עדי לוין ואורלי אגמי, סטודנטיות למשפטים, 
בית הספר למשפטים ע"ש שטריקס, המסלול האקדמי - המכללה למנהל

נערות במרחב הבית ספרי
יו"ר: אושרה לרר, הממונה על השיוויון בין המינים בחינוך, משרד החינוך

נערות 'סודקות את תקרת הזכוכית' ואת הסדר המיגדרי | ד"ר נעמה אזולאי, 
ללימודי  והתוכנית  לפסיכולוגיה  המחלקה  קרק,  רונית  ד"ר  שער,  כי"ח, 
לפסיכולוגיה,  דלגץ, המחלקה  מריאנה  ד"ר  בר-אילן,  אוניברסיטת  מגדר, 

מרכז אוניברסיטאי אריאל

'חינוך מגיב למגדר' )GRP – Gender Responsive Pedagogy(: פרדיגמה 
שורץ,  ירון   | חינוכיות  במערכות  מגדרי  שוויון  ליצירת  עדכנית  פדגוגית 

מרצה בתוכנית ללימודי מגדר, אונ' בר אילן

| אושרה לרר, הממונה על שוויון בין המינים  הנערה במרחב הבית ספרי 
בחינוך, היחידה לשוויון בין המינים משרד החינוך

בהעדר מבט מעריך- על שקיפות של נערות במערכת החינוך | דליה זיידה- 
מזרחי, קרן קרב

בת-ים,  העיר  תלמידות  של  ומיצגים  עבודות  ישולבו  בכנס 
משתתפות מיזם "להיות נערה 2013"

צילום: דפנה שלום | נערה: קייטי ענבי צילום: דפנה שלום | נערות: סיון גלאו, אורטל כוכבני



נערות רשתות והתרשתות
יו"ר: שרון פילוסוף, מודל בת-ים לחינוך אישי, עיריית בת-ים

נערות  על  וישראל  פלסטינים  בין  לשלום  חינוך  של  הדיאלוג  השפעת 
סביבתי  חברתי  לצדק  התוכנית  הרמט,  גל  ד"ר   | ופלסטיניות  ישראליות 

וחינוך לשלום סמינר הקיבוצים

עולמן הווירטואלי של נערות ערביות במדינת ישראל: דפוסי גלישה, פגיעות 
מקצועית  מנהלת  עבאס,  רנא   | באינטרנט  ממשית  ופגיעה  פוטנציאלית 

בעמותת ס.ה.ר, דוקטורנטית בחוג לסוציולוגיה באונבירסיטת חיפה

| נילי  הפרעות אכילה ברשת: בין אתרים מקצועיים לאתרי תוכן גולשים 
ביה"ס  וחברה,  פוליטיקה  חדשים,  מדיה  לחקר  המכון  מנהלת  שטיינפלד, 
המדינה  למדע  במחלקה  דוקטורנטית  אריאל.  אוניברסיטת  לתקשורת 

באוניברסיטה העברית

עם  להתמודדות  בסיכון  לנערות  קבוצתית  סדנא  ענן":  "עמוד  בעקבות 
מצבי חרדה ואירועי טראומה | מאיה שטיין, עו״ס קלינית ופסיכוטרפיסטית, 
הבטחון,  במשרד  השיקום  באגף  טראומה  בפוסט  הטיפול  תחום  מרכזת 
מנהלת קלינית במכון לטיפול בניצולי שואה, מפקדת מרפאות לבריאות 
בגדרה פרטית  קליניקה  ובעלת  עו״סים  וקב״נית לשעבר, מדריכה  הנפש 

מדיניות בענייני נערות - שיח של פיקוח או שיח של צמיחה
המכללה  הפמיניסטי,  והפורום  סוציאלית  לעבודה  הספר  בית  קומם,  מיכל  ד"ר  יו"ר: 

האקדמית ספיר. יועצת למיזם להיות נערה בת ים

תפיסות של עובדות נערה ביחס לזנות ונערות בזנות | רעות לוגאסי, שרות 
מבחן לנוער באר שבע 

עולים  לנערים,  נערות  בין  השוואתית  ראייה  לישראל:  וזיקה  השתלבות 
ובני עולים יוצאי בריה"מ לשעבר | פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי ודגנית לוי, 

חוקרות, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל; מרכז אנגלברג לילדים ולנוער

במצבי  נערות  כלפי  בישראל  חברתית  מדיניות   - המגדרי  העיוורון  על 
מצוקה | אדוה ברקוביץ-רומנו, בי"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית 
לנערות, תכניות  מנהלת  העברית,  האוניברסיטה  ברוואלד,  פאול  ע"ש 

אשלים-גוינט ישראל

לגבי  גבוה  בסיכון  וצעירות  נערות  'נעלמות מתחת לרדאר': תפיסות של 
סיוע | נטע רסנר, בית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית ע"ש פאול 

ברוואלד, האוניברסיטה העברית

נערות הרות - כורח המציאות או כוחה של האטימות? | ד"ר דפנה שגיב-רייס, 
מטפלת זוגית משפחתית ומינית, מרצה וחוקרת במיניות מגדר זוגיות ומשפחה

נערות במרחב העירוני )המשך מושב נודד(
נערות  בהשתתפות  בת-ים,  תיכונית  ים  לעירוניות  המרכז  מנהלת  גולן,  אבירמה  יו"ר: 

מובילות מבת-ים.

נערות שיח והתנגדות
יו"ר: ד"ר מני מלכה פוסט דוקטורנט, בית הספר לעבודה סוציאלית ומדיניות חברתית 
ע"ש פאול ברוואלד, האוניברסיטה העברית. המרכז הישראלי למחקר איכותני המחלקה 

לעבודה סוציאלית ע"ש שפיצר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

וירטואוזיות לשוניות: שפתרבות ומיניות לשונית בקרב נערות המעורבות 
בזנות | יעלה להב-רז, דוקטורנטית, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, 

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

"מסתדרת", דיאלוג בין נקודות מבט על המרחב השולי של נערות: בין זו 
של הנערה שנמצאת בו לבין נקודת המבט של אלו שנמצאים מחוץ לו | 

מירית סידי, מנכ"לית משותפת עמותת החצר הנשית

"משרתות בצבא"? - גיוסן ואי גיוסן של נשים קווקזיות לצה"ל | ד"ר מני מלכה, 
פוסט דוקטורנט, בית הספר לעבודה סוציאלית ומדיניות חברתית ע"ש פאול 
ברוואלד, האוניברסיטה העברית. המרכז הישראלי למחקר איכותני המחלקה 

לעבודה סוציאלית ע"ש שפיצר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מה זה בשבילך "נערה בסיכון"? | אלונה דנוב, בוגרת תכנית המנטורינג, בית 
הספר לעבודה סוציאלית אוניברסיטת תל אביב ונור שמעי, דוקטורנטית, 

המחלקה לעבודה סוציאלית ע"ש שפיצר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

נערות לגופן
יו"ר: דנה וינברג מנכלית ומייסת עמותת נשים לגופן

| ד"ר קרן מייקל, החוג לשירותי  התנהגות מינית מסתכנת בקרב נערות  
אנוש, המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן

בילדות  ופגיעה  התעללות  בין  הקשר  את  ממתנים  כמשתנים  חוסן  גורמי 
לבין התנהגויות סיכון בקרב נערות ערביות | מושירה אבו ראשד, מנהלת 
פרויקט בתים חמים לנערות בחברה הערבית עמותת יעדים לצפון מייסודה 

של קרן רש"י

מסע טיפולי במדבר עם נערות | ד"ר לוי יקירה פסיכותרפיסטית מתמחה 
בנערות במצבי סיכון גוף וגבולות. רכזת טיפול שטח עמותת עינ"ב - צוות 
שביל, מנחה ומטפלת שטח בעמותה דרך לוטן, מלמדת ומטפלת בתוכנית 

הבין תחומית "טיפול וניהול דרך שטח" - סמינר הקיבוצים

אתגרים ותובנות מעבודה על גוף, בריאות ומיניות של נערות | דנה וינברג, 
מנכ"לית ומייסדת עמותת "נשים לגופן"

14:30-16:00 מושבים מקבילים - סבב שני



חברות הוועדה המדעית:

יו"ר הועדה המדעית: ד"ר מיכל קומם,
בית הספר לעבודה סוציאלית והפורום הפמיניסטי המכללה האקדמית 

ספיר ומיזם להיות נערה בת ים 
ד"ר סיגל אופנהיים-שחר,

התכנית ללימודי מגדר ומרכז דפנה, אוניברסיטת בר אילן
פרופ' חנה הרצוג,

ראש התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת תל אביב
רינת גבאי,

מנהלת תחום מנהיגות, מחלקת הנוער,החברה לתרבות פנאי וספורט, בת ים
ד"ר טל דקל,

התכנית ללימודי נשים ומגדר והחוג לתולדות האמנות, אוניברסיטת 
תל אביב והחוג למגדר מכללת בית ברל

אבירמה גולן,
מנהלת המרכז לעירוניות ים תיכונית בת ים

שלומי כהן,
ראש תחום נוער, אשלים-ג'וינט ישראל

ענת לבנת,
יועצת ראש העיר בת ים למעמד האשה

ד"ר כנרת להד,
התכנית ללימודי מגדר אוניברסיטת תל אביב

ד"ר עינת לחובר,
בית הספר לתקשורת, המכללה האקדמית ספיר

עו"ד דנה מירטנבאום,
עמותת איתך-מעכי והפורום למגדר NCJW אוניברסיטת תל אביב

ד"ר אורנה מרקוס בן צבי,
מדריכה, שיוויון בין המינים בחינוך, משרד החינוך

ציפי נחשון- גליק,
מנהלת השרות למתבגרים צעירים וצעירות, משרד הרווחה והשירותים 

החברתיים
מירית סידי,

מנכ"לית משותפת החצר הנשית
שרון פילוסוף,

מודל בת-ים לחינוך אישי, עיריית בת-ים
פרופ' עינת פלד,

בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' מיכל קרומר-נבו,

המחלקה לעבודה סוציאלית ע"ש שפיצר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
ענת שפרלינג,

מנכלית עמותת נשים בתמונה

השמות מופיעים לפי סדר הא'-ב'

שם פרטי:                          שם משפחה:
שיוך מוסדי:

כתובת למשלוח דואר:
טלפון:                       מייל:

הכנס השלישי ללימודי נערות | בת-ים 2013
יום רביעי, 26.6.13, י"ח תמוז תשע"ג, היכל התרבות, בת-ים

נערות במרחבי החיים

טופס רישום לכנס

חלק א': פרטי הנרשמ/ת:

)X-חלק ב': בחירת מושב מקביל: )אנא סמן/י העדפותיך ב

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

בחירה 2בחירה 1שם המושבשעה
12:45-16:00
12:45-14:15
12:45-14:15
12:45-14:15
12:45-14:15
12:45-14:15
14:30-16:00
14:30-16:00
14:30-16:00
14:30-16:00

נערות במרחב העירוני )מושב כפול נודד(
נערות ומשפחה ד”ר סיגל אופנהיים-שחר

נערות וגוף ד”ר מאיה לביא-אג’אי
אהבה ו”אהבה” פרופ עינת פלד

רשתות והתרשתות ע”וד דנה מירטנבאום
המרחב הבית ספרי אושרה לרר

מדיניות דיכוי או צמיחה ד”ר מיכל קומם
שיח והתנגדות ד”ר מני מלכה

נערות וגופן דנה וינברג
נערות רשת והתרשתות שרון פילוסוף

נא להחזיר באמצעות פקס: 03-5090066
kenes.batyam@gmail.com :או סריקה למייל


