
התכנסות בזום19:45

פרופ' דני קפלן - ראש המרכז ללימודי גבריות בתכנית ללימודי מגדרדברי פתיחה20:00-20:20
יותם קונסטנטיני - יו"ר אסלי

ד"ר קרן גואטה - ראשת התוכנית לקרימינולוגיה שיקומית

הרצאות               מנחה: ד"ר יאיר אפטר

מתירוץ לשיקום: רקע של 20:20-20:40
קורבנות בקרב גברים הפועלים 

באלימות כלפי בנות זוגם

ד"ר קרן גואטה, ראשת התוכנית 
לקרימינולוגיה שיקומית, אונ' בר-אילן

מרבית הקורבנות לאלימות לא יהפכו לתוקפנים בעצמם. 
באילו תנאים תהפוך קורבנות להיות גורם סיכון לתוקפנות 

 וכיצד הכרה בקורבנות יכולה להפוך מתירוץ לאלימות
למנוף לשיקום?

 מרחבים של "תקיפה":20:40-21:00
 פרקטיקות חיזור ומשמעויות

של הסכמה מינית

רחל לוי הרץ, דוקטורנטית בתוכנית 
ללימודי מגדר, אונ' בר אילן. חוקרת  

גוף, מיניות, וחינוך מודע מגדר 

פרקטיקות חיזור עכשוויות המכונות בסלנג הגברי "תקיפה", 
מבנות מרחבים של פגיעות מינית עבור נערות ונשים 

צעירות. מהן המשמעויות של הסכמה מינית במרחבים אלה?

"ככה בקטנה" - הטרדה מינית 21:00-21:20
 כלפי נשים כפרקטיקה

יומיומית וארגונית

ד"ר זאב לרר, ראש תוכנית הסוציולוגיה, 
התוכנית ללימודי מגדר, אונ' תל אביב

 ד"ר עו"ד כרמית קלר-חלמיש,
ראשת תחום מחקר, איגוד מרכזי הסיוע 

לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית

נתאר קווים לדמותה של ההטרדה המינית כפרקטיקה 
ארגונית. נציג מגוון טיפוסים אופייניים ומצבים מטרידים 

שמצאנו במספר ארגונים גדולים, ונדון בהשלכות על תוכניות  
למניעת הטרדה בארגונים.

21:30-22:30      סדנאות מקבילות

שראל אוחיון, קרימינולוג, אונ' בר-אילןחלופות לענישה לגברים אלימיםסדנה 1
צחי הררי, בוגר הכשרת מנחי מעגלי 

גברים בביה"ס לעו"ס, אונ' ת"א

הפורום ייזום שיח אודות חלופות ענישה אפשריות לגברים 
אלימים. חלופות ענישה המביאות בחשבון את המורכבויות 

שבבסיס התופעה. יידונו אפשרויות חלופיות ומיטיבות כגון: 
טיפול קבוצתי, צדק מאחה וכד'.

חינוך נערים למיניות בריאה - סדנה 2
טיפים ודילמות מהשטח 

ד"ר ירון שוורץ, רכז תחום המגדר 
בתיכון הרטמן לבנים, ומרצה בתוכנית 

ללימודי מגדר באונ׳ בר-אילן. 

זיו יגל, מחנך בתיכון הרטמן לבנים, 
מנחה סדנאות לגבריות ומיניות

 נזמין את המשתתפים להתנסות במספר מתודות של
הוראת מיניות בריאה לנערים. נחווה בעצמנו דילמות 

מרכזיות שעולות בזמן ניסיון חינוכי שכזה ונציע טיפים 
מתאימים, מתוך ניסיון של 8 שנות עבודה בתחום בתיכון 

הרטמן לבנים בירושלים.

 במקום לדבר את זה הואסדנה 3
מתנהג את זה - איך להיות חבר 

לגבר פוגע 

 אבי מור, מרכז הקו לגברים -
קו היציאה ממעגל האלימות במשפחה

זיו כהן, יזם ובעלים של "ראשית 
חכמה", ליווי ופיתוח משאבים לארגונים 

נשוחח על כיצד חברים ובני משפחה של גברים אלימים 
 יכולים לראות - לצד האלימות המוחצנת - גם את הסבל

של התוקפן, וכך לסייע לו לקבל טיפול.

איך הופכים עמדה לאקטיביזם סדנה 4
 וכיצד גברים יכולים לקחת

חלק במאבק?

 אביב יהלום, ממקימי אסל"י,
בוגר מסלול מגדר בשטח, אונ' בר-אילן

אביה סטה ברששת, מקימת התא 
הפמיניסטי, אונ' בר-אילן

נשוחח על אקטיביזם הלכה למעשה תוך הצגת דוגמאות 
לפעילות בשטח והצפת דילמות וקשיים. נדון בדרכי פעולה 

אפשריות בדגש על פעילות של גברים בשדה הפמיניסטי.

זוגיות אלימה - תובנות מ-20 סדנה 5
שנות עבודה טיפולית

ד"ר יאיר אפטר, מרצה בתוכנית 
ללימודי מגדר, אונ' בר-אילן

בעקבות תובנות מעבודתי במרכז גליקמן למניעת אלימות 
במשפחה נשוחח על הסיבות שגברים נוהגים באלימות כלפי 

בנות זוגן. נברר את הצורך בגישה מכילה ונדון בכשלים 
אמפתיים המתרחשים בעת הטיפול בגברים אלימים. 

19.11 | בשעה 19:45 | בזום

בשיתוף עמותת אסל"י
המרכז ללימודי גבריות 
בתוכנית ללימודי מגדר 

והמחלקה לקרימינולוגיה

לחצ.י להרשמה ולבחירת סדנה

https://www.whiteribbonisrael.org/congress

