אגף חינוך מיוחד
מנהל פדגוגי
משרד החינוך

אגף א' שרות פסיכולוגי ייעוצי
אגף תכניות סיוע ומניעה
משרד החינוך

המחלקה לחינוך מיוחד
הפקולטה לחינוך
מכללת סמינר הקיבוצים

יום עיון בנושא חינוך למיניות בריאה בחינוך המיוחד
מגדר וזהות מינית
יום העיון יתקיים ביום ד'  ,22.2.17כ"ו בשבט תשע"ז ,בין השעות 18:00-13:45
באולם  ,70מכללת סמינר הקיבוצים ,דרך נמיר  149ת"א
		
13:45

התכנסות ,רישום וכיבוד קל

 14:15-14:00דברי ברכה
מימי פלצ'י  -מפקחת ארצית ,אגף חינוך מיוחד
		
איריס מנדה בן יעקב – ראש היחידה למיניות ומניעת פגיעה
		
בילדים ובני נוער שפ"י
		
ד"ר עדי שרעבי – ראש המחלקה לחינוך מיוחד ,הפקולטה לחינוך,
		
סמינר הקיבוצים
		

 15:45-14:15זהויות מגדריות :האישי ,החברתי ,והזכות להגדרה עצמית בחינוך המיוחד
ד"ר אילנה ברגר  -מנהלת המרכז למיניות וזהות מינית ,עוסקת בפסיכותרפיה פרטנית ,זוגית ומשפחתית .מרצה בבית הספר
		
		
		

לרפואה באוניברסיטת ת"א בתכנית ללימודי המשך ובאוניברסיטת בר־אילן בתכנית לטיפול מיני .בעבודתה משלבת בין עולם הטיפול
ועולם המשפט ופעילה לקידום זכויות הקהילה הטרנסג'נדרית בישראל.

 16:00-15:45הפסקה

 16:45-16:00זהויות מקבילות  -חרש גאה תרתי משמע
יהונתן שיוביץ  -מנהל פרויקטים במחלקת "תעביר את זה הלאה בשפת הסימנים" בבית עמותת "נגישות ישראל" .מורה מוסמך
		
		

לשפת הסימנים הישראלית.

 17:00-16:45תרומתו של קורס "חינוך מיני חברתי" כרכיב משמעותי בהתפתחותם האישית והמקצועית
של סטודנטיות וסטודנטים לחינוך מיוחד
		
		

		

ד"ר מיקי עופר־ירום  -מדריכה פדגוגית ומרצה בסמינר הקיבוצים ,דרמה תרפיסטית ,מטפלת זוגית ומשפחתית.

 17:45-17:00אוטונומיה ,והזכות להחלטה עצמית בקרב תלמידים עם מוגבלויות קשות
ד"ר דליה ניסים  -עו"ס מומחה שיקום ובעלת תעודת הוראה .בעלת ניסיון בעבודה במסגרות חינוך מיוחד והרווחה עם אוכלוסיות
		
		
		

עם מוגבלות .מחברת הספרים 'תכניות לחינוך חברתי מיני לאנשים עם מוגבלות שכלית' ו'מילדה לנערה' (עם רונית ארגמן) ,על קבלת
המחזור החודשי בקרב נערות עם מוגבלות.

 18:00-17:45עדה גולן – מדריכה ארצית לחינוך מיני בחינוך המיוחד ,שפ"י
יפעת גרשונוביץ – מדריכה ארצית ,חינוך למיניות בריאה ,אגף חינוך מיוחד
מימי פלצ'י
מפקחת ארצית
אגף חינוך מיוחד

		
איריס מנדה בן יעקב
מנהלת היחידה למיניות ומניעת 		
		
פגיעה בילדים ובני נוער
		
שפ"י

* להרשמה ליום העיון לחצו כאן
* ברחבת הכניסה לאולם דוכנים עם ספרים וחומרי לימוד והדרכה

דרך נמיר  149תל אביב| טלwww.smkb.ac.il |03-6901200 .

ד"ר עדי שרעבי 		
		
ראש המחלקה לחינוך מיוחד
הפקולטה לחינוך		
		
מכללת סמינר הקיבוצים

