
9:00-9:30        התכנסות
9:30-9:40        ברכות, פרופ' דייויד ניומן, דיקן הפקולטה למדעי הרוח והחברה  

9:40-10:00     זוית המחוקק - אתגרים ופעולות לקידום שילוב חרדים בהיי-טק
                         ח"כ אראל מרגלית, חבר בוועדת הכספים ובוועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת, יו"ר השדולה לקידום תעשיית היי-טק ויו"ר השדולה למען קידום השתלבות

JVP חרדים בשוק בכנסת, יזם היי-טק ומייסד קרן                         
המחקר האקדמי  10:00-11:00

                         פרופ' אביעד רז וגוון צרויה, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
                         בין שילוב להתבדלות – מתכנתות חרדיות במרכזים חרדיים ובארגונים חילוניים

ד"ר מיכל פרנקל, האוניברסיטה העברית וד"ר ורדה וסרמן, האוניברסיטה הפתוחה   
                         הנראות הפוליטית של שילוב נשים חרדיות בשוק העבודה 

פרופ' ליאת קוליק,  אוניברסיטת בר-אילן   
                         בין מסורת למודרנה: תפיסת עולם העבודה בקרב נשים חרדיות 

ד"ר ענת גיא, המכללה למנהל   
                         דברי סיכום – קונפליקט עבודה-משפחה בקרב נשים חרדיות ונשים אחרות: השוני והדמיון

גיוון תעסוקתי באינטל - שילוב חרדיות במרכז הפיתוח בירושלים  11:00-11:30
                         ישי פרנקל, מנהל חטיבת התוכנה בארגון המיחשוב התפישתי באינטל העולמית, חבר ות"ת ויו"ר וועדת ההיגוי של המל"ג לשילוב חרדים במערך ההשכלה הגבוהה

פאנל מעסיקים  11:30-12:20
                         זיקה אבצוק, סמנכ"לית פיתוח עסקי בסיסקו ישראל ומייסדת שותפה של קמא-טק | הילה טל, סמנכ"לית מש"א מטריקס גלובל, ג'ון ברייס וטקט | אייל זילברמן, יו"ר קווליטסט |  

                         יו"ר הפאנל: רחלי גנות, מייסדת ומנכ"לית רייצי'פ, יו"ר (משותף) פורום ההיי-טק החרדי
פאנל השכלה אקדמית  12:20-13:10

                         הרבנית עדינה בר שלום, נשיאת המכללה החרדית ירושלים | הרב יחזקאל פוגל, יו"ר הקמפוסים החרדיים- הקריה האקדמית אונו | פרופ' דויד לייזר, מתאם המכללה החרדית 
                         באוניברסיטת בן-גוריון בנגב | רביד עומסי, מנהל פרויקט המח"רים, היחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב, המועצה להשכלה גבוהה | ד"ר לי כהנר, ראש החוג ללימודים רב תחומיים 

                         המכללה האקדמית לחינוך אורנים, חוקרת  במכון הישראלי לדמוקרטיה | יו"ר הפאנל: גוון צרויה, יועצת אסטרטגית, חוקרת שילוב חרדיות בהיי-טק במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 
                          אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פאנל מובילי מדיניות  13:10-14:00
                         מיכל צוק, הממונה על התעסוקה במשק והמשנה למנכ"ל- משרד הכלכלה | ראובן גורבט, ראש תחום חרדים - ג'וינט ישראל- תבת | מיכל גלברט, רפרנטית מו"פ והשכלה גבוהה, 
                         משרד האוצר - אגף התקציבים | רחלי אבינבוים, מייסדת ומנהלת תוכנית "מובילות"- ר' תחום חברה חרדית במכון שחרית |  אסף מלחי, רכז תחום מחקר חרדים, מנהל המחקר,  

                         משרד הכלכלה | יו"ר הפאנל: איציק קרומבי, מנכ"ל החממה הטכנולוגית  
                         בני ברק, יו"ר (משותף) פורום ההיי-טק החרדי

סיכום  14:00-14:15
                         פרופ' אביעד רז, גוון צרויה, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

במהלך היום ישולבו מצגות של עובדות חרדיות מתעשיית ההיי-טק שישתפו עם הקהל את מסלול ההתפתחות שלהן   

הכנס במימון משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל

יום חמישי, כ"ו בטבת תשע"ו, 7.1.2016 
בין השעות 9:00-14:15

באולם זוננפלד
קריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב באר-שבע

הכנס ללא תשלום
אנא אשרו הגעה

rsvpbgu@gmail.com

כנס בנושא

נשים חרדיות בהיי-טק הישראלי אתגרי שילוב בתעסוקה ובאקדמיה
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

לפרטים נוספים, 054-7277270, גוון צרויה


