
לרגל פרסום הספר בעריכתן של  עינת לחובר,  עינת פלד ומיכל קומם בהוצאת מאגנס.

כנס
נערות וגופן - מדברות, נוכחות, נסתרות

המכללה האקדמית ספיר
יום חמישי, כ״ה באדר, תשע״ז 
23 במרץ 2017 | 17:00 – 09:00

הכנס מתקיים לרגל פרסום הספר נערות וגופן: מדברות, נוכחות, נסתרות, אשר יצא לאור בהוצאת 
מאגנס בשנת 2017. הכנס מתמקד בגופן של נערות שמגיל צעיר עומד במוקד ההתייחסות החברתית 
אליהן. ציפיות ומוסכמות חברתיות מתווכות את ההתייחסות למראה, למחוות ולתנועה של נערות. 
הגדילה והשינויים הגופניים, המתרחשים בגיל ההתבגרות, מעצימים את תשומת הלב הניתנת על ידי 
הנערות וסביבתן לגופן. גופן המשתנה של נערות עשוי להיתפס כמקור של כוח, הנאה וביטוי עצמי, 
כמו גם כמקור למבוכה, כאב וחולשה, וכאובייקט לשליטה. בכנס נעסוק בגוף בהקשר התרבותי של 
נערות ישראליות מפרספקטיבה רב-תחומית ופמיניסטית, תוך שימוש במתודולוגיות מגוונות ובדגש 
על הטרוגניות והתייחסות רב-צירית )מעמד, אתניות, לאום, דת, מיקום גיאוגראפי, זהות מינית ועוד( 

לחווית החיים והזהות של נערות בישראל. 

אילנה  הלפרן,  רוני  דוידסון,  שוש  ברקוביץ-רומנו,  אדוה  ברק-ברנדייס,  סיגל  המדעית:  הוועדה 
וייסברג, מיה לביא-אג'אי, עינת לחובר, לימור מעודד-דנון, ילי נתיב, עינת פלד, מיכל קומם, ניצה 

קרן, תמר רזי, רבקי ריב״ק , אורנית רמתי-דביר, יופי תירוש.

התמונה צולמה כחלק מפרוייקט ׳אם בת ומבט׳ 
במסגרת הבתים החמים, עמותת יחדיו.



תכנית 

התכנסות  09:30 - 09:00

דברי פתיחה  09:45 - 09:30  
עינת לחובר, עינת פלד ומיכל קומם  

מושב פתיחה  11:10 - 09:45
גוף בתנועה  

   ASA יו"ר: יעל )ילי( נתיב, המכללה האקדמית לחברה ואמנויות   
והאוניברסיטה העברית בירושלים  

תנועה של הגוף וללא הגוף | לילך לבנה, אמנית העוסקת במחול,    
כוראוגרפיה, פילוסופיה, ריפוי וקהילה וחותרת להגיע ל'א-דימויי'  

חינוך גופ)א(ני: מרחב של עצמה ומרחב של דיכוי |  
ארנית רמתי-דביר, התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר אילן  

שיחה על גוף בתנועה | יעל )ילי( נתיב, המכללה האקדמית לחברה    
ואמנויות ASA והאוניברסיטה העברית בירושלים  

"Pirg'in"- מופע מחול | סחר דאמוני, רקדנית, כוריאוגרפית ומורה    
למחול, ביה"ס לאמנויות המחול, סמינר הקיבוצים  

https://www.youtube.com/watch?v=0iazgqYcyUw  

הפסקה  11:30 - 11:10

מושבים מקבילים א'    13:00 - 11:30

מושב 1  
לבוש בין דיכוי למחאה   

יו"ר: קשת זמיר, תלמידת תיכון ופעילה בתנועת מאבק סוציאליסטי  

מלמדות את בית הספר שיעור בשוויון: גוף, מגדר ומיניות במחאה    
של תלמידות תיכון בישראל | מאיה רמז, התכנית ללימודי מגדר,    

אוניברסיטת תל אביב  

נערות, שורט ומחשוף: המסרים מאחורי התלבושת האחידה |    
מיכל גולדן, רכזת חינוך והסברה מרכז סיוע חיפה והצפון  

בכוח העניבה: הבניית זהות נעורית במדי תנועת הנוער |  
אופיר שפר, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה  

"החברה שופטת אותנו רק לפי מה ששונה, הרסטות, ההרחבות    
הפירסינג והקעקועים"- Photovoice - כחלק מפרקטיקה של    
העצמה אישית וחברתית של נערות בסיכון | רבקה הלל-לביאן,    

ראשת תואר שני בחינוך מיוחד, מכללת לוינסקי לחינוך  



מושב 2  
איזה מין מיניות?   

יו"ר: לימור מעודד-דנון, עמיתת מחקר בעמיתי מרטין בובר למדעי הרוח    
והחברה, האוניברסיטה העברית בירושלים  

השיח המקצועי של עובדות סוציאליות ביחס למיניות נערות |    
אדווה ברקוביץ-רומנו, מנהלת תכניות לנערות אשלים-ג'וינט ישראל,    

המחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  

להיות נערה, התפוצצות של רגשות ותשוקה: נשות צוות בתובנות    
מהשטח | טל תמיר, מנהלת מרכז הידע והפעולה, עמותת נשים לגופן  

"הפער בין הפמיניזם סו קולד שלי לבין היישום בחיים אמיתיים":    
שיח בין נשים בוגרות ונערות צעירות ביחס לגוף ומיניות |  

מיה לביא-אג'אי, המחלקה לעבודה סוציאלית ע"ש שפיצר והמרכז    
הישראלי למחקר איכותני של האדם והחברה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב   

כינון זהות מינית ומגדרית בקרב נערות המגדירות עצמן כפמיניסטיות |    
גילה מנביץ-מלול, המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  

מושב 3   
סדנת פסיכודרמה לאמיצות - ׳נערה יפה נערה חיה׳   
מנחה: סיגל פלינט, פסיכודרמטיסטית, המסלול לתואר שני לטיפול    

באמצעות אמנויות, סמינר הקיבוצים  

סדנת פסיכודרמה ממוקדת גוף החוקרת את המפגש בין "היפה והחיה",    
"הנשי והגברי", "המתורבת והפראי" בגוף הנערה  

מושב 4  
סדנת גוף נפש   

מנחה: שרון זק, מטפלת בתנועה, אוניברסיטת חיפה  

סדנה המשלבת ידע תיאורטי לצד התנסות בעיסוק בספורט ככלי להפגת    
מתחים ולתיעול רגשות, תוך כדי פיתוח מודעות וחשיבה ביקורתית ביחס    

למסרים החברתיים אליהם אנו חשופות.  

מושב 5  
והצניעי לכת?  

יו"ר: יופי תירוש, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב  

כל כבודה בת מלך פנימה? מנגנון הצניעות והשפעתו על דימוי    
הגוף של נערות מתבגרות בשולי החברה החרדית - האם     

הצניעות משמשת כמנגנון דיכוי מגדרי או כ'אני-עור |  
מיכל רוז'נסקי, עו"ס ורכזת הבית החם ביפו ונגה שחר, עו"ס פנימיית    

'בית שתילים רכים' פתח תקווה  



כל העולמות באו למשתה - גוף ומיניות של צעירות דתיות: ניתוח    
שיח ביקורתי | מיכל רוזנפלד, המחלקה לעבודה סוציאלית ע"ש שפיצר,    

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב   

הלכות צניעות וכינון זהותן המגדרית של נערות | תניה רגב, התכנית   
ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר אילן  

מושב 6   
סדנת תנועה והתבוננות  

מנחות: ליאת דרור, ראש מסלול לתנועה וכוראוגרפיה לבמה ולמסך,    
הוראה, כוראוגרפיה, ריפוי ומיכל ארזי, מורה לפיזיקת התנועה במסלול   

תנועה וכוראוגרפיה לבמה ולמסך  

נפגש בסטודיו שהינו מרחב למחול, תנועה והשקטה, נקשיב, נרקוד, נתמוך   
ונלמד את הדרך בה אנו חוות את גופינו באופן בלתי אמצעי, ללא שפיטה   

וביקורת, כולן מעיזות ומוזמנות  

מושב 7  
שולחן עגול - הגוף: עבודה עם נערות ערביות  

יו"ר: נוזהה אלאסד-אלהוזייל, בית הספר לעבודה סוציאלית, המכללה    
האקדמית ספיר  

הפסקת צהרים   13:45 - 13:00

מושבים מקבילים ב'   15:15 - 13:45

מושב 1  
החפצה ושימוש בגוף  

יו"ר: אביטל קאי-צדוק, המחלקה לעבודה סוציאלית, המרכז האקדמי רופין  

פרקטיקות מיניות הטרונורמטיביות כגורם דכאני עבור נערות  
וצעירות | שרון אורשלימי, ראש מערך הייעוץ ופיתוח תוכן ב'דלת    
פתוחה' לקידום  מיניות בריאה בישראל, חוקרת מיניות נשים     

הטרוסקסואלית ומחנכת למיניות בריאה  

החפצה-עצמית וגוף בקרב צעירות: מודל מסביר דרך בושה גופנית |    
ענת טלמון, בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת    

תל אביב  

תפיסות של צעירות בהצטלבות מיקומי שוליים אודות שימוש    
מיני בגוף שעשות נערות כאמצעי לקבל דברים | ליאור אמיתי,    
בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל אביב  

החפצה בראי האומנות | מיכל שמיר, ראש בית הספר לאמנות חברה    
ותרבות, המכללה האקדמית ספיר  



מושב 2  
מווסתות  

יו"ר: אילנה וייסברג, ביה"ס למדעי התרבות, אוניברסיטת תל אביב  

וסת - תרבות וחוויה | אילנה וייסברג, ביה"ס למדעי התרבות,     
אוניברסיטת תל אביב  

הוסת הראשונה ומשמעותה בחיי הנערה | לירון בן-עזרא, בית    
הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל אביב  

נרטיב מושתק נחשף - יחסן של נערות אל הוסת כפי שמשתקף    
בספרות העברית | תמר לוז גרבר, התכנית ללימודי נשים ומגדר    

באוניברסיטת חיפה, ומרצה במכללה האקדמית אורנים  

מושב 3  
שיח גלריה - "בגוף אני מבינה"-  

דימויי הגוף ביצירות נערות ונשים ישראליות  
יו"ר: זיוה ילין, בית הספר לאמנות, המכללה האקדמית ספיר  

מושב 4  
אימהות בנות וגוף  

יו"ר: מאיה מאור, התכנית ללימודי נשים ומגדר, אוניברסיטת חיפה;    
התכנית ללימודי מגדר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  

סובייקטיביות גופנית בממוארים של נשים ונערות אנורקטיות |  
אנאלו ורבין, פסיכולוגית קלינית מומחית, המחלקה לפסיכולוגיה,     

האוניברסיטה העברית בירושלים  

הגנה וקידום דימוי גוף בקרב מתבגרות באמצעות הקשר עם    
האימהות | אפרת כהן- נוימן, המחלקה לעבודה סוציאלית ע"ש שפיצר,    

אוניברסיטת בן-גוריון שבנגב  

יחסי אימהות-בנות כמשאב להתנגדות למסרים שליליים לגבי    
הגוף הנשי ופיתוח דימוי גוף חיובי | מאיה מאור, התכנית ללימודי    

נשים ומגדר, אוניברסיטת חיפה; התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת  
בן-גוריון בנגב וג'ולי צוויקל, המחלקה לעבודה סוציאלית ע"ש שפיצר,    

אוניברסיטת בן-גוריון שבנגב  

מושב 5  
מביטות על הפוליטיקה של השומן  

יו"ר: אורנית רמתי-דביר, התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר אילן  
קטעים מסדרת טלוויזיה דוקומנטרית שיצרו יעל שביט ומעיין מילוא ודיון    

עם הקהל  



מושב 6  
מציגות ומיוצגות - נערות במדיה  

יו"ר: רבקי ריב"ק, המחלקה לתקשורת, אוניברסיטת חיפה  

"כן, אני שווה": על הכלכלה של דרוג תמונות של נערות ברשתות    
חברתיות | שוש דוידסון, מרצה לחינוך ולתקשורת במכללה האקדמית     

לחינוך גורדון בחיפה ורבקי ריב"ק, המחלקה לתקשורת, אוניברסיטת חיפה  

שיח אימהות ובנות על יופי ודימוי גוף בקמפיין 'דאב' בישראל |    
עינת לחובר, המחלקה לתקשורת, מכללת ספיר וסיגל ברק-ברנדייס,    
החוג לתקשורת, אוניברסיטת תל אביב ובית הספר לתקשורת, המרכז    

הבינתחומי  

"נערות יעשו הכול כדי להתחכך בסלבס"- ייצוג של נערות וגופן    
בפרשת איל גולן | אורפז ברגר ומיכל אלון-תירוש, החוג לתקשורת,    

המכללה האקדמית עמק יזרעאל  

מושב 7  
סדנת תנועה והתבוננות  

מנחות: ליאת דרור, ראש מסלול לתנועה וכוראוגרפיה לבמה ולמסך,    
הוראה, כוראוגרפיה, ריפוי ומיכל ארזי, מורה לפיזיקת התנועה במסלול    

תנועה וכוראוגרפיה לבמה ולמסך  
נפגש בסטודיו שהינו מרחב למחול, תנועה והשקטה נקשיב, נרקוד, נתמוך    
ונלמד את הדרך בה אנו חוות את גופינו באופן בלתי אמצעי, ללא שפיטה    

וביקורת, כולן מעיזות ומוזמנות  

מושב 8  
סדנת גוף נפש   

מנחה: שרון זק, מטפלת בתנועה, אוניברסיטת חיפה  

סדנה המשלבת ידע תיאורטי לצד התנסות בעיסוק בספורט ככלי להפגת    
מתחים ולתיעול רגשות, תוך כדי פיתוח מודעות וחשיבה ביקורתית ביחס    

למסרים החברתיים אליהם אנו חשופות  

קפה ועוגה   15:45 - 15:15

מושב מסכם  17:00 - 15:45
הנערה שהייתי – השתקפויות במראות הכנס   

מנחה: טל אלון, יועצת ארגונית, מנחת קבוצות בכירה, סגל התכנית    
להנחיית קבוצות בארגונים במרכז הבינתחומי  

 Mayda Peer Learning Programs and educational activities are being provided by a generous gift of the Ken and Erika Witover Family Oyster Bay


