
מושב שלישי: יריד מיזמים בחינוך למיניות 14:40-15:20
14:40- פתיחה

14:50- סבב ראשון
שהם סמיט - ככה באתי לעולם! ספר הסברה מינית במאה ה-21

זוהר דמסה-בלאו - שוברת מוסכמות: שיח על מיניות בקהילה האתיופית
בישראל

"ברית הלביאות" - משפחות לילדים, ילדות ונוער טרנסג'נדר ומגוון מגדר 
15:00 - סבב שני

ד"ר נטע ארנון-שושני ומרכז הסימולציות המכללה האקדמית תל חי -
סימולציות ככלי להכשרת א.נשי הוראה בחינוך למיניות

דלת פתוחה באר שבע - שבוע מיניות בריאה
מיה מגנט וסיון לוטן - SAFE SCHOOL: חינוך דיגיטלי למיניות

15:10 סבב שלישי
אילת רוה ויעל ויניק - ״טאבו״: מיזם נוער למיניות בריאה
נואי מלכה - סייעות מקדמות חינוך למיניות בגני ילדים

ד"ר ענבל הראל-קסלר - "נקודת מפנה" לצמצום ומניעת זנות
נועה נופר - סדירות של חינוך למיניות כשגרה בבית הספר

15:20-15:30 הפסקת קפה
 

מושב שני: להט"ב 12:30-14:00
ד"ר זאביק גרינברג - היילכו שניים יחדיו? תחושת מנחות

סדנאות בכיתות לתגובות מורות במהלך הסדנא
יוני אביטן - חינוך קווירי למיניות: מהשוליים המיניים למרכז

החינוכי

איתי אמדורסקי -  גאווה ודעה קדומה: לחנך מחוץ לארון
במרחב רב-תרבותי

משה חג'ג'- "אני מקבלת אתכם! אבל...": ייצור שיח חינוך
מיני מותאם להט"ב

הפסקת צהריים - 14:00-14:40

מושב ראשון: הגיל הרך  10:30-12:00
שחר רמני - חוויות מגן הילדימות: חינוך למגדר ומיניות בגיל

הרך מנקודת המבט של הגנן
ד"ר תמר לוז-גרבר - ארון הספרים הילדי: סקירת ספרות

בחינוך למיניות לגיל הרך
יעל פדר - כל הגן במה: כלים אומנותיים לחינוך מיני 

שלומית הברון - "תוציא את היד מהתחתונים": תגובתיות של
צוות גן להתנהגויות מיניות

12:00-12:30 הפסקת קפה
 

תוכנית ליום העיון השנתי השני: חינוך למיניות במערכת החינוך הפורמלית 2022
 

ן מארג צוות 
ד"ר נטע ארנון שושני ,  סהר גל

 סיון לוטן, נועה נופר

להרחיב את המין-סטרים:
חינוך למיניות מגן ועד מגוון

 
7 ביולי 2022

אוניברסיטת בן גוריון
אולם שרה תדמור- בניין 18

בחסות:
התוכנית למגדר

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 פתיחה
9:00-9:30 הגעה והרשמה
9:30-10:00 פתיחה וברכות

10:00-10:30 הרצאת פתיחה
ד"ר אדוה ברקוביץ-רומנו וקרן גל-מיכלזון - מודל עירוני

לקידום שוויון מגדרי ומיניות בריאה, רמת השרון
 

 
מושב רביעי: חינוך למיניות מותאם לאוכלוסיות ספציפיות

15:30-17:00
זהבה טמיר - על מיניות בצניעות: חינוך למיניות לנערות מבתים

חרדים

נידאל מוסא -  החברה הערבית בין המיניות למסורתיות
المجتمع العربي بين الجنسانية والتقاليد

מאיה מליץ - "לא חתמתי על זה": הכשרת מורות.ים בכיתות
תקשורת בתפקוד גבוה ללימוד חינוך מיני

נעם פרינס - סיפור פשוט: דילמות וקונפליקטים ייחודיים בחינוך
למיניות בחמ"ד

סיכום ופרידה 17:00-17:15  

לינק להרשמה

https://shop.bgu.ac.il/product/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%AA

