
13:40 | חדרי דיון 
•   מנטורינג במדע- איך לטפח מדעניות ומדענים מצליחים? 

פרופ׳ נטע ארז | החוג לפתולוגיה, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב 

•   הפרדה מגדרית והנגשת האקדמיה לציבור החרדי 
פרופ׳ נויה רימלט | הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה 

פרופ׳ מונא מארון | חברת ות״ת, אוניברסיטת חיפה 
עו״ד צביה זיכרמן | בוגרת השלוחה החרדית, אונו 

•   עבריינות בני נוער: מאפיינים סוציו-אקונומיים-תרבותיים ופוליטיים  עבריינות בני נוער: מאפיינים סוציו-אקונומיים-תרבותיים ופוליטיים  
פרופ׳ מונא חורי-כסאברי | דיקנית בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, האוניברסיטה העברית 

•   איך צורת לידה והנקה משפיעות על אוכלוסיות החיידקים בתינוקות ובריאות הילד 
ד״ר מורן יסעור | הפקולטה לרפואה ובית הספר להנדסה ומדעי המחשב, האוניברסיטה העברית 

•   איך ומתי להביא את המחקר שלך לתקשורת? 
פרופ׳ אילת ברעם-צברי | הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל 

•   אמהּות ומדע 
פרופ׳ מיכל שרון | המחלקה למדעים ביומולקולריים, הפקולטה לביוכימיה, מכון ויצמן למדע    

פרופ׳ נירית דודוביץ | המחלקה לפיסיקה של מערכות מורכבות, הפקולטה לפיסיקה, מכון ויצמן למדע 

•   הוויכוחים הגדולים בפמיניזם הישראלי 
פרופ׳ הנרייט דהאן כלב | מייסדת התוכנית ללימודי מגדר, הפקולטה למדעי הרוח והחברה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  

•   מניעת אלימות כלכלית: איך המדינה מגיבה לאקטיביזם פמיניסטי 
פרופ׳ אורלי בנימין | המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת בר-אילן 

•   של מי המשרד הזה לעזאזל: פרספקטיבות תיאורטיות לחקר מגדור מרחב העבודה 
פרופ׳ ורדה וסרמן | המחלקה לניהול ולכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה האוניברסיטה הפתוחה 

•   תרגום ידע מדעי כבסיס למדיניות 
ד"ר ורד קאופמן-שריקי | המחלקה למדעי התזונה, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת אריאל 

12:35 | מושב מרכזי - מובילות באקדמיה במאה ה-21
•   החתירה למצוינות - מסע זהותי בין תפקידי החיים 

פרופ׳ גלי צינמון |  דקאנית הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל אביב  

•   גישה תרפויטית חדשנית למניעה וטיפול בסרטן השד 
פרופ׳ שרית לריש | הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת חיפה

•   גלובליזציה של ההשכלה הגבוהה 
פרופ׳ גילי דרורי | המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, הפקולטה למדעי החברה, האוניברסיטה העברית 

•   מחשבות מחסנות: כיצד המוח משפיע על מערכת החיסון? מחשבות מחסנות: כיצד המוח משפיע על מערכת החיסון? 
פרופ׳ אסיה רולס | הפקולטה לרפואה, הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל  

•   שירה תיעודית של נשים שבגרו בעשורים הראשונים למדינה 
פרופ׳ אילנה רוזן | המחלקה לספרות עברית, הפקולטה למדעי הרוח והחברה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 

•   הנטוורקינג של פארזיטי המלריה 
ד״ר נטע רגב-רוצקי | המחלקה למדעים ביומולקולריים, הפקולטה לביוכימיה, מכון ויצמן למדע 

•   ניצוצות של תקווה: בית-המשפט הקהילתי כמרחב החלמה 
פרופ׳ הדר דנציג-רוזנברג | הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן 

•   הנורמליות הלא צפויה של הטבע 
פרופ׳ מלי שלמון-דיבון | המחלקה לביולוגיה מולקולרית, הפקולטה למדעי הטבע, אוניברסיטת אריאל 

•   מגדר ודעת קהל לקראת הבחירות 
פרופ׳ תמר הרמן | המחלקה לסוציולוגיה, מדעי המדינה ותקשורת, האוניברסיטה הפתוחה והמכון הישראלי לדמוקרטיה 

12:25 | התכנסות 

12:30 | דברי פתיחה 
•   פרופ׳ אילנה אלי | יועצת הנשיא להוגנות מגדרית, אוניברסיטת תל-אביב  

•   פרופ' שולמית אלמוג | יועצת הנשיא להוגנות מגדרית, אוניברסיטת חיפה  

פרטים נוספים  
והרשמה: 

•  הרשמה מראש בלינק לסגל, סטודנטים/ות 
ועובדי/ות האוניברסיטאות המשתתפות בלבד 

(מספר המקומות מוגבל). 

•  תתאפשר צפייה ישירה במושב המרכזי לקהל 
הרחב בפייסבוק ללא צורך בהרשמה מוקדמת.  

•  האירוע כולו יהיה זמין מאוחר יותר  
 . .YOUTUBE -לצפייה ב

להרשמה לחצו להרשמה לחצו 

12:30-14:30
08.03.2021

אירוע מקוון 
המשותף לתשע 

אוניברסיטאות  
לציון יום האישה  

הבינלאומי 
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