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 ישראל מדינת 
 החינוך משרד
 הפדגוגי המינהל
 יסודי לחינוך האגף

 בחינוך המינים בין השוויון על הממונה
 

  הזמנה

 מגדר וגיל ההתבגרות
  

בשיתוף הממונה על , באורנים' ש 30ב נקיים השתלמות מרוכזת בהיקף "בקיץ תשע

  .מגדר וחינוך בנות ובנים בגיל ההתבגרות: בנושא, השוויון בין המינים במשרד החינוך
  

  ).ע"ב וחט"חט(ההשתלמות תהיה פתוחה למורים מכל המגזרים בבתי ספר על יסודיים 

מורות ומורים , יועצים/ יועצות, רכזים/רכזות, צוותי ניהול, מיועדת לנשות ואנשי חינוךהתוכנית 

ים להביא לשינוי /השואפות, ים לעסוק בסוגיות של גיל ההתבגרות מנקודת מבט מגדרית/המעוניינות

  .בנושא השוויון בין המינים ולהטמיע את התודעה המגדרית במערכת החינוך ספרית-בתרבות הבית
  

 :ות ותכני ההשתלמותמטר

 הכרות עם הגות פמיניסטית, מתן ידע בתיאוריות פמיניסטיות •
 דרכי פעולה וכיוונים להטמעת התפיסה המגדרית, ס"בבתיהעיסוק בסוגיות של מגדר  •
 לימוד והתבוננות בסוגיות של התבגרות בראיה מגדרית •
  

  ):ייתכנו שינויים(התוכנית 

  נושאים  תאריכים ושעות

  יום ראשון

  24.6.12תמוז ב 'ד

8:30 – 15:00   

  )'ש 8(

  פתיחה  :דותן נשר – 10:00 – 8:30

תיאוריות התפתחות : גיל ההתבגרות: דבורה עברון – 13:30 – 10:15

  תפיסות שונות של נשיות וגבריות בגיל ההתבגרות, פמיניסטיות

   דרכי פעולה וכיוונים להטמעת התפיסה המגדרית: דותן נשר – 15:00 – 13:45

  שני יום

  25.6.12תמוז ב 'ה

8:30 – 15:00   

  )'ש 8(

  : ר נירה נחליאל"ד – 11:45 – 8:30

  . מסרים חברתיים ומדיניות הילודה בישראל? ילדים זה שמחה|  משפחה וקריירה

מה זאת  -סוגי משפחות ותפקידים במשפחה : תמי לוז גרבר – 15:00 – 12:15

  ל בנושא מגדר "חוזר מנכ|  ספרות ילדים | ? משפחה נורמטיבית

  יום שלישי

  26.6.12תמוז ב 'ו

8:30 – 14:15   

  )'ש 7(

  : חגית אקרמן – 11:00 – 8:30

  . טבע ותרבות -שוויון ושוני בין המינים , מגדר ופמיניזם ומה שביניהם: מושגי יסוד

  : דבורה עברון – 14:15 – 11:00

ית הספר במקרים דרכי טיפול ותפקידו של ב –רות בגפסיכולוגיה וקשיים בגיל ההת

  .ב בגיל ההתבגרות"לבוש וכיו, מראה, אוכל, דימוי גוף. פתולוגיות מגדריות. אלה

  יום רביעי

  27.6.12תמוז ב' ז

8:30 – 14:15   

  )'ש 7(

  מעמד האשה ביהדות: ר ענת ישראלי"ד – 11:45 – 8:30

  : דותן נשר – 14:15 – 12:00

  היבטים מעשיים –מבט מגדרי על מערכת החינוך : סיכום

  

  : לפרטים

  dinaok1@gmail.com: משרד החינוך, מדריכת מחוז צפון, דינה דוד

 ha.org.ilbsmidrasha@hamidras: המדרשה באורנים, דותן נשר
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  :על המנחות
 
  ר ענת ישראלי"ד

 .בלימודי התואר הראשון והשני, מרצה ליהדות ולמגדר במכללת אורנים, "ניגון נשים"מנחה ב
  

  חגית אקרמן 
מבט  –סדר פסח לנשים : עושות סדר: "מחברת הספר, "ניגון נשים" שותפה של- רכזת
  . בעלת תואר שני במגדר, "מגדרי

  

  גרבר -תמי לוז
במדרשה . בעלת תואר שני בספרות עברית. יהדות ומגדר, מלמדת ספרות, נחת קבוצותמ

  .ואת מרכז הדרכה באגף החינוך, ראשי חודשים לנשים -" הלבנה בחידושה"מרכזת את 
  

  ר נירה נחליאל "ד
ומנהלת את אגף  "ניגון נשים" של מנחה את בית המדרש. בעלת תואר שלישי בביולוגיה

  .החינוך במדרשה
  

  דותן נשר 
. ספר וקבוצות של נשים-מנחה צוותים חינוכיים בבתי, תוכניות באגף החינוך במדרשה- רכזת

  . בעלת תואר שני במדעי היהדות
  

  דבורה עברון 
. מומחית לטיפול בגיל ההתבגרות, מנחה ופסיכודרמטיסטית". ניגון נשים"שותפה של - רכזת

  .והמעשה היהודיים עוסקת בתיאוריות מגדריות ומפגשן עם עולם התוכן
  

  
  
  
  
  
  


