
הטיות מגדריות במרחב החינוכי שיעור חופשי
כנס עמותת מכנה משותף  

2
ללמוד ההשפעה שלי 

במרחב החינוכי

15:15-17:3017:45-19:00

3מושב שני
לנסות לשנות, למעוד ולהצליח 

על כישלונות מגדריים בחינוך

מושב שלישי

לראות המרחב החינוכי 
ממבט מגדרי

13:00-15:00

מושב ראשון

סדר היום
12:15 התכנסות וטעימות: נשנושים והיכרות עם ארגונים ועמותות העוסקות בקידום שוויון מגדרי   

ברכות

הטיה לטווח רחוק על הטיות מגדריות 
בכיתה והשלכותיהן על הפערים המגדריים 

בהון האנושי | ד"ר אדית זנד, חטיבת 
המחקר של בנק ישראל

אמפתיה בכיתה שבירת הטיות מגדריות 
וחינוך מוסרי | ד"ר שרית סמילה-סנד, 
חוקרת בתחום הפילוסופיה של המוסר, 

היחידה ללימודי חוץ, אוניברסיטת תל אביב

אין לך חוש הומור? כיצד הומור מנציח 
סטריאוטיפים מגדריים והאם הוא יכול 

לנפץ אותם | אמונה אליאב, דוקטורנטית 
להתנהגות ארגונית, הטכניון

 סדנאות בשני סבבים 
סבב ראשון 15:20 |  סבב שני 16:20

שיעור חופשי - כלים לשינוי מגדרי בכיתה 
סדנה לאנשי ונשות חינוך מכל גווני הקשת

פעילות של מוזיאון המדע )אחת לבחירה(:

סיור בעקבות מדעניות סיור ברחבי מוזיאון 
המדע בעקבות תגליות ונשים פורצות דרך 

שרוב הסיכויים שלא שמעתן.ם עליהן

בחנ.י את עצמך!  השפעתן של אסוציאציות 
חבויות

ללבוש נורות סדנת תכנון ובניית פריטי 
לבוש טכנולוגיים שפותחה בהיבט מגדרי 

סיפורים אישיים על כשלונות מפוארים:

רני חזון-וייס | מנהלת התיכון הממ"ד דרור, 
לשעבר מורה ומחנכת בתיכון גבעת גונן 

 נמרוד האוזר | מדריך מתנדב בעמותת 
מכנה משותף

ד"ר אורית פרנקו-שוורץ |  מורה ומרצה 
בהכשרות מורים ומורות

אמנון רבינוביץ' | מנהל חטיבת הביניים זיו 
ומרקס

בהנחיית גיל מרקוביץ | מתנדבת בעמותת 
מכנה משותף, עורכת ומגישה את הפודקאסט 

האקדמי ׳השעה הבינתחומית׳, הרדיו 
הבינתחומי

1

 הכנס יתקיים במוזיאון המדע ע"ש בלומפילד, שדרות המוזיאונים 3, ירושלים
בשיתוף פעולה עם המוזיאון ובמסגרת פרויקט HYPATIA לעידוד בחירה של בנות במקצועות המדעים והטכנולוגיה

www.common-ground.org.il :הכניסה חופשית אך מותנית בהרשמה מראש באתר מכנה משותף
  www.facebook.com/MexaneMeshutaf    |      office@common-ground.org.il
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28.09.2016 | כ״ה באלול תשע"ו 


