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 ניסיון

למניעת הטרדה מינית בקרב  -( VOCA) '"קול הילד"לית של עמותת "המייסדת והמנכ

 ".מסתדרים יחד בגדול"ו " מסתדרים ביחד" מפתחת תכנית  .ילדים

הקמת גוף מקצועי להגברת המודעות לתופעה של הטרדה מינית בקרב ילדים ובני 
הקניית ערכים של העמותה מקדמת את הקביעה של מדיניות ופעילויות בנוגע ל. נוער
היא משמשת כגוף מייצג אל . בקרב ילדים צעירים ותת אליממניעיושר ושוויון ו, כבוד

 .ומארגנת פגישות בין אנשי אקדמיה ובין העובדים בשטח, ל"מול ארגונים בחו

למניעת הטרדה מינית בין ילדים #, METOO CHILDREN, ניהול קמפיין בינלאומי

 .ברחבי העולם

החלה , נוךמשרד החיש לה עם המחלקה לשוויון בין המיניםבשיתוף פעו, העמותה
רץ בגני ברחבי הא, מניעה מאושרות משרד החינוךלהפעיל תכניות  8992בשנת 

 59הנחיה והכשרה של , הדבר כלל ניהול משותף. ילדים ובבתי ספר יסודיים
 .שיווק של תכניות מניעה וגיוס כספים, מקדמים ברחבי הארץ

בעיריית , מיםבעיריית מעלה אדו: העברת תכניות מניעה וסמינרים לצוות החינוכי
בעיריית , במבשרת ציון" השלום"בבית הספר היסודי , בגן ילדים באלון שבות, אילת

בבית הספר  ,בגני ילדים רגילים ובגני ילדים של החינוך המיוחד באשדוד, אופקים
, במחלקת הילדים והנוער -בבית החולים הפסיכיאטרי גהה, לשוני בירושלים-הדו
 . ועוד

 בארץים של המדיה ופרסום מאמרים בכתבי עת מקצועיים הופעות בפורומים שונ
 .ל"ובחו

העמותה תעודת הערכה ממשרד החינוך על קידום שוויון בין  קיבלה, 8955בשנת 
 .המינים במערכת החינוך ובקרב החברה הישראלית

8992- 
עד 
 היום

 במכון לחקר( ה"הב)הורה בעידן החדש : מנהלת כללית ואקדמית של האקדמיה להורות
 .ירושלים, האוניברסיטה העברית, NCJW-של ה הטיפוח בחינוך

המשפחה : פיתוח קורסים להורים ולצוות החינוכי שעובד עם הורים ועם ילדיהם
תכנית , העצמת הורים בעידן המודרני; סודות בלי, חינוך הורי למיניות בריאה; המודרנית

 למבקשיבגיל הרך  תכנית תמיכה בהורות; העצמת הורים למידתהנאה משפחתית ול
 .מקלט אפריקאים פגיעים בדרום תל אביב

PTCK- מערך בינלאומי לגננות כסוכנות שינוי להעצמת : גן הילדים-ילד-גננת-הורים

 .עבור משרד החינוך: הורים

אחריות על עשרים מרצים ומדריכים מהקהילה היהודית והערבית ועל שלושה חוקרי 
  . הערכה
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במכון לחקר הטיפוח בחינוך של מנהלת כללית ואקדמית של יחידת התכניות לגיל הרך 
 .ירושלים, האוניברסיטה העברית, NCJW-ה

אחריות על ההפעלה של ביקורי הבית של היחידה ועל התכניות הקבוצתיות לגיל 
; בי הארץמשפחות יהודיות וערביות פגיעות ברח 0,099הרך של היחידה המשרתות 

מקצועיים -מחנכים מקצועיים ותת 899מעל מנהלת של תכניות הכשרה של 
פיתוח של חומרים לימודיים חדשים ושדרוג של התוכן של ; קהילתיים ברחבי הארץ

פיתוח של ; עבור משפחות בסיכון ,תכנית ההכשרה הקיימת לגיל הרך של היחידה
ההכשרה ושל התכניות  כלי הערכה לפיקוח ולהערכה של היעילות של תכניות

שיווק ; תקשורת וקיום מגעים עם משרדי ממשלה ועם רשויות עירוניות; החינוכיות
כדוגמת , של התכניות לגיל הרך של היחידה ויישום של פרויקטי שותפות חדשים

Sesame Workshop . המנהלת של תכניתHIPPY (להורים ולילדים  תכניות ביתיות

, ב"שפועלת גם בארה, לגיל הרךהדגל של היחידה תכנית , בישראל( בגילאי הגן
, אוסטריה ואיטליה, גרמניה, דרום אפריקה, ניו זילנד, אוסטרליה, ארגנטינה, קנדה

 .משפחות פגיעות 09,999-משרתת כשו

8959-8958 

  

 .סמינר הקיבוצים 

, מגדר: "סמינר מחקרי לסטודנטים של השנה השישית בנושא הוראת
שוויון , כבוד": וקורס בנושא "והטרדה מינית בקרב ילדים צעיריםהטרוסקסואליות 

 ".ביחד להסתדר": וכן הוראה של הקורס, "ומעמד במרחב של גן הילדים

2014-
2005 

  סוציולוגית חינוכית

 מפתחת תכניות חינוכיות .יועצת לבתי ספר ולגנים בנושא של הטרדה מינית בקרב ילדים

 

5002- 
עד 
 היום

 .באוניברסיטה העברית בירושלים NCJW-הטיפוח בחינוך של ההמכון לחקר 

חטיבות  599תיאום הבדיקות המחקריות של היישום של המלצות ועדת שנהר במעל 
אחריות על קבלת חומרים ממנהלים , אחריות על המראיינים. ביניים ברחבי הארץ

כתיבה במשותף של הדוח המחקרי . וממתאמים פדגוגיים ועל עיבוד החומרים הללו
 . מטעם משרד החינוך

 

1999-
1997 

 השכלה

 סקיןראנגליה  אוניברסיטת, בריטניה, לונדון, למספורד'צ, דוקטור לפילוסופיה

החוויות של ילדים צעירים בגן הילדים  של והבחנותתפיסות ? הטרדה מינית: זההת  
 איכותנית הסתמך על חקירההנושא המחקרי . ובבית הספר היסודי בישראל

המחקר בחן צורות התבטאות שונות של . ושאלון ראיונות, המתבססת על תצפיות
כולל הן משחק מגדרי והן צורות שונות של , הטרדה מינית בקרב ילדים צעירים

ובחן גם את , להוביל להטרדה מינית שעלולים, (Thorne, 1993)עבודת גבול 

  . התדירות של תופעות אלה

8992-8999 
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האוניברסיטה העברית , שראלי, ירושלים, תואר שני בסוציולוגיה של החינוך
 .בירושלים

 .התערבות בתוך ההקשר החינוכי: התמחות

 .כולל פרויקט של מניעה והתערבות, הטרדה מינית של ילדים: זההת  

8999-5002 

האוניברסיטה העברית , ישראל, ירושלים, תואר ראשון בחינוך ובלימודים כלליים
 .בירושלים

 

5002-5008 

 כנסים בינלאומיים

 .מסתדרים ביחד: סדנה פדגוגית: ריקהפדרום א, טאוןקייפ, חינוך האנתרופוסופישנה ל 599

 

8950 

 .הכשרת נשים בדואיות לעבודה בגיל הרך: הונגריה, בודפשט, אוניברסיטת מרכז אירופה

 .הטרדה מינית מתחילה בגיל הרך - מי טו: ריקהדרום אפ, טאוןאוניברסיטת קייפ

 .פרופיל הילד המטריד: ריקהדרום אפ ,קייפטאון', רלדורף קולגוו

 פגישות בינלאומיות

רים מסתד" הצגת תכניות המניעה, מזכיר המדינה ושר החינוך, משרד החינוך הפורטוגלי
 ".מסתדרים יחד בגדול"ו " ביחד

8952 

 ואוניברסיטאותשיח של מכללות (: נגדו'צ)יריד יזמות וחדשנות עולמי בסין : פורום החינוך לאסיה
 .תכניות ביתיות, לגיל הרך ךבחינוחדשנות (: 8959, למאי 59)ליזמות 

  

8959 

ידה והערכה של כישורים דמ: הפיכה לחכמים, 566פגישה : הסמינר העולמי בזלצבורג
 -לכולם החשוב( חברתית-למידה רגשית) SEL(: 8956, לדצמבר 2)חברתיים ורגשיים 

 . מילדים והורים ועד חיילים ופליטים

 .ב"ארה, פלורידיה, טמפה, HIPPY של של הפורום המחקריכנס בינלאומי 

 ".מדוע ישנם הורים שהנם בטוחים ופעילים יותר עם ילדיהם: "הצגת מאמר בנושא

  .צרפת, פריז, אנסמבל לחינוך, OECD, קונגרס הפעולה הבינלאומי הראשון לגיל הרך

 

8956 

האם בדיקות ונתונים טובים : שלא נוצלכישרון , 552פגישה : הסמינר העולמי בזלצבורג
 ?רותיותר יכולים להאיץ יצירתיות בלמידה ובקרב חב  

 ?בחומרים של הגיל הרך תדיגיטליו: הרהורים מהלב(: 8955, לדצמבר 2)

(: 8955, לאפריל 2)התפתחות וחינוך בגיל הרך : 528פגישה : הסמינר העולמי בזלצבורג
 .NCJW-המכון לחקר הטיפוח בחינוך של ה: TIP TAPושל  HIPPYהערכה של 

8955 

ישראל  HIPPY : "הצגת מאמר בנושא. ארגנטינה, בואנוס איירס ,HIPPYכנס בינלאומי של 

 ".ורחוב סומסום
8950 

ICASH 2008 ,קבלת תעודת הערכה על הקידום של הנושא של הטרדה מינית . בוסטון

 .בשטח ובמחקר -בישראל
8992 
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ICASH 2005 ,הטרדה מינית או משחק" :הצגת מאמר בנושא. פנסילבניה, פילדלפיה ?

 ". החוויות של ילדים צעירים בגן הילדים ובבית הספר היסודי בישראל שלבחנות תפיסות וה

8995 

הפגנת : "הצגת מאמר בנושא. אנגליה, לונדון, על מגדר וחינוך השלישי הבינלאומיהכנס 
 ".אלימות מינית בקרב ילדים צעירים? כוח

8995 

ICASH 2000 ,בישראלאלימות מינית בגני ילדים : "הצגת מאמר בנושא. וושינגטון הבירה :

 ".מהפגנת כוח להטרדה מינית

8999 

 חברות באגודות ובעמותות

 .Childhood Education Internationalישראל ב  נציגת

 

 .באוניברסיטה העברית בירושליםמינית הוועדה למניעת הטרדה 

 

 .צרפת, פריז, אנסמבל לחינוך, OECD, בינלאומי הראשון לגיל הרךקונגרס הפעולה ה

 

, לונדון, (תעשייה ומסחר, החברה המלכותית לעידוד אמנויות) RSA-חברות עולמית ב

 .אנגליה

8989 

 

6102 

 8955 .אוסטריה, חברות בסמינר העולמי בזלצבורג

 קורסים והרצאות בישראל, כנסים

 8952 "?אלימות מינית בגיל צעיר: ממשחק להטרדה מינית", בית המשפט העליון

בפיקוח על גורמי העוסקת תכנית התערבות ביתית ": הכול מתחיל בבית" -מכון חרוב
 . הסיכון ובצמצומם בקרב פעוטות

8959 

המניעה על סמינר על אלימות ועל הטרדה מינית בקרב בני נוער ו, בית המשפט העליון
 זיהוי ומניעה של הטרדה מינית בקרב -חיפוש אחר גבולות" -שלהן וההתמודדות עמן

 ".ילדים ובני נוער

8955 

מגדר והטרדה ", אלימות והטרדה מינית בקרב ילדים ובני נוער, בית המשפט העליון
 ".בקרב ילדים ובני נוער מינית

המצב , היסטוריה, אלימות והטרדה מינית בקרב בני נוער ונשים, בית המשפט העליון
 ".בקרב ילדים ובני נוער מיניתהטרדה ", בהווה

8952 

ממשחק ", התעללות מינית בילדים צעירים: למי אכפת: של האוניברסיטה העבריתהכנס 
 ".להטרדה

8950 

 ."אלימות והטרדה מינית", בית המשפט העליון

הדמוקרטיה של משרד  לימודיחות ועם רבית המשפט העליון בשיתוף עם המרכזים לאז
 . החינוך

8958 
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 8955 .המיניםמחלקת השוויון בין , כנס של משרד החינוך

 ".עיר ללא אלימות"כנס של 

 .ברה הסוציולוגית הישראליתחכנס של ה

8959 

 8990 . היחידה לבריאות הציבור, הכשרה למנהלות מחוזיות של אחיות

הוצגה בקורס לשופטי משפחה של בית , "הטרדה מינית של קטינים"הרצאה על 
 .ישראל, נווה אילן, המשפט לענייני משפחה

8992 

הטרדה : "הצגת מאמר בנושא. ירושלים, חינוכיים וליועציםקורס הכשרה לפסיכולוגים 
 ". מינית בקרב ילדים

8998 

בנושא של אלימות השתתפות בפאנל . תל אביב, כנס של האגודה לבריאות המשפחה
 .בקרב ילדים

8999 

, ופעההת: אלימות מינית: "קורס הכשרה למורים בנושא הוראת. אוניברסיטת תל אביב
 ". ודעות והמעבר מחציית גבולות מגדריים להטרדה מינית בקרב ילדים צעיריםּמ

5000 

 5002 . שימוש כמרצה בסמינר הקיבוצים

 תעודות

 8959 .בחינוך ובבני נוער יישומיתתעודת מומחית בסוציולוגיה 

מהקואליציה הבינלאומית , תעודת הערכה על תרומות למחקר בתחום ההטרדה המינית
 . נגד הטרדה מינית

8992 

 מענקים

הורים ולילדים בדרום תל ל" התכנית להנאה משפחתית וללמידת העצמת הורים"
 .אירו 92,999: עלות כוללת. אביב

 היום-8959

, ואן ליר ומשרד החינוך. והערכה "PKTCK-מודל ה: מודעות הורית בגנים בישראל"

 .אירו 333,512: עלות כוללת. ארגון פורטיקוס
 היום-8959

, ואן ליר ומשרד החינוך. והערכה" PKTCK-מודל ה: מודעות הורית בגנים בישראל"

 .אירו 165,646: מענק משלים
 היום-8959

 8959-8956 . $24,000: עלות כוללת. ארגון נשות הדסה, "לנשים אתיופיות OECD-מורה ב"

 8959-8955 .$25,000: עלות כוללת. NCJW, "לנשים בדואיות OECD-מורה ב“

 8956-8950 .$75,000: עלות כוללת. ארגון נשות הדסה, "לנשים דתיות OECD-מורה ב“
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 מאמרים בעיתונים ופרסומים

, 68כרך , הארץ, העבריתהאוניברסיטה , תכניות לגיל הרך, "לאוניברסיטהמלידה (. "8950. )א, גלעדי
 .8950, לפברואר 89

 . 595-599' עמ, 8955אוגוסט , 820כרך , הורים וילדים, "מישהו מטריד אותך(. "8955. )ב, טולדנו

 .66' עמ, 8995יוני , 565כרך , הורים וילדים, "לעתים עלינו להיות זהירים(. "8959. )א, גלעדי

 .26' עמ, 8999מרץ , 526כרך , וילדיםהורים , "משחקים אסורים(. "8999. )ג, לוי

 .8996יוני , 880כרך , הורים וילדים, "אל תיגעו בי(. "8996. )נ, צוק

 . 82.0.96 ,חדשות אשדוד, "ילדים בני ארבע מטרידים מינית ילדים אחרים בגילם(. "8996. )ר, קפלן

 .'ד' עמ, גלריה, הארץ, "הטרדה מתחילה בגן הילדים(. "5002. )א, לנדאו

 

  

  

 פרסומים בספרים ובכתבי עת
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