
 

   9:30-14:15 בשעות 21.3.2023יום שלישי, 

 האירוע יתקיים באולם יגלום בבניין הסנאט

מנהלת הנציבות  ויס-שרון אברהםעו"ד וראשת התכנית למגדר  דנה אולמרט ד"רבהנחיית 
 לשיוויון, מגוון וקהילה.

 התכנסות וכיבוד קל 9:30-10:00

 פתיחה וברכות 10:00-10:20

 רקטור אוניברסיטת תל אביב, פרופ' מרק שטייף

 , סגנית הנשיא לשיוויון, מגוון וקהילהפרופ' נטע זיו

יוצרות באוניברסיטת תל אביב: תלמידות מחקר  – TEDהרצאות קצרות בסגנון  10:20-12:00
 ומחקריהן. ועובדות האוניברסיטה מציגות את יצירותיהן

 )נעמה הכהן ותומר ביתן(  Ladyno Ain'tההיפ הופ הופעה של הרכב  12:15-12:00

 הפסקת צהריים 12:15-12:45

 תלמידות מחקר ויוצרות מהסגל המנהלי – TEDהרצאות קצרות בסגנון  12:45-14:00

 )נעמה הכהן ותומר ביתן(  Ladyno Ain'tההיפ הופ הופעה של הרכב  0014:-14:15

 

 סדר הופעת הדוברות:

יוצרות באוניברסיטת תל אביב: תלמידות מחקר  – TEDהרצאות קצרות בסגנון  10:20-12:00
 ומחקריהן. ועובדות האוניברסיטה מציגות את יצירותיהן

דוקטורנטית בבית הספר לחינוך אוניברסיטת תל אביב, מרצה  - מעיין בלומנפלד .1
הכלת תלמידים על הרצף האוטיסטי מנקודת המבט  .ומדריכה פדגוגית סמינר הקיבוצים

 של הצוות החינוכי
דוקטורנטית להנדסת סביבה במעבדה לאנרגייה ומים בפקולטה להנדסה  - דנה פוטסי .2

 UV .Considerations for adapting UV מכנית. מתמחה בחיטוי מים בטכנולוגיית
technologies in off-grid areas 

בית הספר למדעי מחוקרת באוניברסיטה ומשוררת(  כותבת)  - קליש-וסקמירה מרד"ר  .3
המתימטיקה הפקולטה למדעים מדויקים, פעילה במכון המחקר ת"א פורטר לחיים 

 לראות את התמונה המלאה. אומניםובפורום מדענים  בתנאי קיצון בים המלח,

https://aintnolady.bandcamp.com/?fbclid=IwAR2IDHx2cgi-s_ypkYnRtYNDVSU8QZuB_hDsvsJO3W1TtqzVh7aQ-ajIctY
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. תקשורת בין דורית בקרב נשים דוקטורנטית בחוג לתקשורת  - חציראנה נועה  .4
 במשפחה

ד"ר  בהנחייתה שללתואר שני בפקולטה ללימודי נשים ומגדר  סטודנטית – מיאדה עספור .5
לילדה לקרוא  וקהילה , מגווןציבות לשוויוןבנכנרת להד. רכזת אקדמית לשנת המעבר 

  בשמה
מנהלות במשותף את ארגון הבוגרות של התכנית ללימודי  -  תמר ליברמן ומיכל זאבי .6

אביב. תמר ליברמן היא בוגרת תואר שני מהתוכנית ללימודי -מגדר באוניברסיטת תל
אפ. מיכל -אביב, מייסדת שותפה ומנכ"לית חברת סטארט-נשים ומגדר באוניברסיטת תל

אביב, -מהתוכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל זאבי היא בוגרת תואר שני
לפעמים החגיגה נגמרת מומחית במערכות מידע ויזמת ופעילה חברתית פמיניסטית. 
 ולפעמים היא רק מתחילה: הקמת ארגון בוגרות פמיניסטי 

7. Hana Barhom -  סטודנטית לתואר שני במדעי הרפואה בהנחייתו של ד"ר מיכאל פלד
פיתוח שיטה אנטיגנית לזיהוי מהיר של סרטן  ועובדת במעבדה פתולוגית בתל השומר.

 ריאות
סת חשמל, מחקר סטודנטית לתואר שני בפקולטה למנהל עסקים, מהנד – אורטל יסודי .8

  .בתחום הביצועים הפיננסים של חברות בתעשיית הצ׳יפים, עובדת באפלייד מטיריאלס
 מה גרם לתעשיית הצ׳יפים להיות הנושא האסטרטגי הכי מדובר של מעצמות העולם

קלינאית תקשורת ותלמידת מחקר לתואר שני בחוג להפרעות בתקשורת,  - חופית ברק .9
איפה אתה, אתה פה? פה לא: השפעות של שימוש  הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר.

 ילד-הורי בסמארטפון על אינטראקציית הורה
בחוג לספרות בפקולטה למדעי הרוח, מתרגלת בחוג  לתואר שניסטודנטית  – נעה שבתאי .10

יש לי שרירים לבנות ת'גשר בין גילמן לרחוב: איך הגעתי לחקור ראפ ועורכת שירה 
 בחוג לספרות

 )נעמה הכהן ותומר ביתן( Ain't no Ladyהופעה של הרכב ההיפ הופ  12:15-12:00

 הפסקה

 תלמידות מחקר ויוצרות מהסגל המנהלי – TEDהרצאות קצרות בסגנון  12:45-14:00

לתת לעצמי להיות מה ראש מטה לשכת הנשיא, זמרת יוצרת.  - זולטי-איריס לונדון .1
 להיות שרוצה

לימוד באמצעות טריה לתואר שני מחקרי בבית הספר לחינוך בוגרת  – חלואניג'מילה  .2
 טעויות של סדר פעולות חשבון

 אני כצלמת ציוד בין מחלקתי.-מהפקולטה למדעי החיים, צב"מ – רוית זיו לרנטל .3
עורכת תוכן באגף השיווק של אוניברסיטת תל אביב, סופרת ילדים  - נטלי בלהסן .4

 ואיירה: מחלום ולמציאותכתבה . ומאיירת
אין לו -שיר גם משוררת.-בתכנית ללימודי מגדר ונשים ו תעוזרת מנהלי – חגית כרמל .5

 הוראות הפעלה.
דוקטורנטית ומרצה בחוג לתקשורת ובבית הספר לקולנוע   – מאיה להט קרמן .6

אזרחים . דביר, עורכת ומפתחת תוכן-זמורה-ולטלוויזיה, ראש מדור עיון בהוצאת כנרת
 ייצוגים של אזרחות בתוכניות הריאליטי בישראל –יקרים, נא להתנהג בהתאם 

תלמידת מחקר לתואר שני בספרות, מחברת הספר "ויסקי לארוחת  - קלופמןמאיה  .7
 גלגול עכשווי של סיפורת בעל פה? -ספרי שמעבוקר". 

 
 )נעמה הכהן ותומר ביתן( Ain't no Ladyהופעה של הרכב ההיפ הופ  14:00-14:15
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