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 ח"ש 50: השתתפות דמי

 "ירושלמי מעורב" יום עיון: 
 תרבותי רב במבט בריאה למיניות חינוך

 
 , י"ג באייר תשע"ד4132 במאי 31יום ג', 

 בירושלים בית הלל, קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית
 

 בתוכנית

 התכנסות והרשמה 12:20-12:00

מנהלת מקצועית של רשת "דלת פתוחה", האגודה הישראלית לתכנון  ,פייקס-ג'ואן זק - דברי ברכה 12:00-12:05
 .המשפחה

  , לוריא ד"ר מיכל  - מיניות כחלק מתרבות וכיצד זה פוגש אותנו בשטח – בני אדם במיניותם יחיו 12:05-14:00
 מטפלת מינית ומנהלת המרכז לבריאות מינית של הדסה הר הצופים.     גניקולוגית,      

 קולות מהשטח - ינוך למיניות בריאהח: מושב ראשון 14:00-15:20

רכזת ילד ונוער  גאידה אליאס מנסור, - נישואים בגיל צעיר בקרב נערות במזרח ירושלים 

 .וראש צוות היחידה למתבגרים אזור מזרח ירושלים
עו"ס ומחנכת  יהל מנדלקרן, -ינוך למיניות בריאה בקרב אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים ח 

 .למיניות, רכזת היחידה לחינוך חברתי מיני במרכז הטיפולי, עמותת שק"ל
, עו"ס, מנהלת עמותת אורלי חסון ציצואשוילי - עבודה רב מימדית בקידום מיניות בריאה 

 ."לבחור נכון -"לדעת 

 .שהכל ברא לכבודו  - , רכז שב"ל נדב שורץ - מיניות אחרת בחברה הדתיתהכלה של  
 ,אנה קיינסקי וולסקי רובל ד"ר  - "דתי: "תורה היא וללמוד אני צריךהחינוך מיני בחינוך  

של הדסה  ביה"ס לסיעוד ע"ש הנרייטה סאלד (AASECT)  יועצת מיניתומרצה בכירה 
מרצה, מחנכת, מחברת  ,ד"ר יוכבד דיבו, ירושלים בפקולטה לרפואה, והאוניברסיטה העברית

 .על חינוך למיניות וערכי חיים בקהילה הדתית  ספרים ותוכניות לימודים

 הפסקה 15:20-16:00

 דילמות ואתגרים - ך למיניות בריאהחינו: מושב שני 16:00-13:20

 רמות -מנהלת 'מכון ליברמן', המרכז החינוכי  ,מלכי כהן - בין קודש לחול -המרחב הגופני  
 .שפירא

 .יהפחינוך למיניות בריאה בקרב קהילת יוצאי אתיו 
עמותת  מנכ"לית וינברג,דנה  - בריאה תדילמות ואתגרים בעבודה עם נערות על מיניו 

 ."נשים לגופן"
רכז "דלת פתוחה"  מסעד עטאללה,  - מציאות דינמית -מיניות מתבגרים בחברה הערבית  

 .בחברה הערבית חיפה והצפון, האגודה הישראלית לתכנון המשפחה
דוקטורנטית  י,נהר-גלי נוסבוים  - לאומית -על שתיקה ושיח בחינוך למיניות בחברה הדתית 

 .'חברת הנהלת 'קולך, בתוכנית ללימודי מגדר בבר אילן

  דברי סיכום 13:20-13:45 

https://docs.google.com/forms/d/16ItbaZJ99V2BeS1fPXr2x9b4azECQ55zhQT98q7kJNQ/viewform
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