יום עיון של היחידה לקידום נשים ומשאבי אנוש בתנועה הקיבוצית
בנושא :הטמעת חשיבה מגדרית Gender Mainstreaming

יום ד'
10.1.03

יום
עיון

הטמעת
חשיבה
מגדרית
בקיבוצים

70:37 - 79:77

התכנסות וכיבוד קל

79:77 - 79:70

דברי פתיחה
רינת גלילי ,מנהלת אגף חברה ,התנועה
הקיבוצית.
הלית בן-צבי ,מנהלת היחידה לקידום נשים,
התנועה הקיבוצית.

79:70 - 07:77

07:77 - 00:77

יום עיון מיוחד למנהלי קהילה ומשאבי-אנוש בקיבוצים
בנושא הטמעת חשיבה מגדרית בארגונים וקהילות.
 Gender Mainstreamingהינה גישה לחשיבה מגדרית
החיונית להתנהלות הארגון או הקהילה בסביבת עבודה
מעורבת (נשים וגברים) .אימוץ עקרונות ההחשיבה
המגדרית תורם להגברת השקיפות בסביבת העבודה
ולשיפור ההתאמה של הפעילות הארגונית או
הקהילתית לצרכי נשים וגברים כאחד .במהלך יום
העיון נעסוק בהיכרות עם עקרונות הגישה והכלים אשר
עומדים לרשות כל ארגון או קהילה ליישום יעיל ונכון
של חשיבה מגדרית בסביבת העבודה באופן מחולל שינוי
חברתי בעולם העבודה.
דמי השתתפות. ₪ 07 :
במזומן או בצ'ק  -לפקודת "נכסי תרבות"
לפרטים והרשמה
 אתי צפני ,אגף חברה eti@tkz.co.il 30-5426296

מה בין נשים וגברים בעולם העבודה?
ולריה סייגלשיפר ,לוביסטית פורום נשים
לתקציב הוגן ,מרכז אדווה
על מעמדן ,שכרן וזכויותיהן של נשים בשוק
העבודה .בהרצאה זו מציגה סייגלשיפר נתונים
המצביעים על אי-שוויון הקיים בין גברים
לנשים ,במסלולי קידום במקום העבודה,
בתנאי ההשתכרות ובתנאי העבודה בכלל .נדון
בדרכים השונות לעידוד תעסוקת נשים ושיפור
תנאי עבודתן ושכרן במקום העבודה.

27.2.30
בית
התנועה הקיבוצית
ליאונרדו דה וינצ'י 30
תל-אביב

חשיבה מגדרית באסטרטגיה ארגונית
מרים דגן ברנר ,מנחה קבוצות להעצמת נשים
ולהובלת תהליכים לשיוויון מגדרי בקהילות
וארגונים.
דגן ברנר תפרוש בפנינו את תורת החשיבה
המגדרית )(Gender Mainstreaming
המהווה אלמנט חיוני להתנהלות פרודקטיבית,
בסביבת עבודה מעורבת (נשים וגברים)
בארגונים וקהילות.

00:77 - 00:00

הפסקת קפה וסנביצים

00:00 - 01:00

יישום חשיבה מגדרית לתקציב שיוויוני
בקהילה הקיבוצית
ולריה סייגלשיפר ,לוביסטית פורום נשים
לתקציב הוגן ,מרכז אדווה.
ניתוח מגדרי של התקציב מבוסס על ההנחה
שלכל החלטה כלכלית יש השלכות שונות על
גברים ועל נשים .ההנחה הבסיסת הינה
שלנשים וגברים נגישות שונה לאמצעי הכוח
בחברה ,לכוח הפוליטי ,לכוח החברתי ובעיקר
לכוח הכלכלי ,מתוקף התפקידים השונים
שנשים וגברים ממלאים בחברה ובמסגרת
המשפחה .ההרצאה תתמקד באופן שבו ניתן
לבצע ניתוח מגדרי של תקציב ובבחינת
השלכותיו על קבוצות שונות של נשים וגברים.

01:00 - 03:00

תקשורת  -בין גברים לנשים או :איך
אפשר לדבר שגם הם/הן יבינו ?
דר' עינת גלזר
גברים ונשים חיים בעולמות שונים ,גם אם הם
חיים תחת קורת גג אחת או עובדים באותו
מקום עבודה .בהרצאתה המבוססת על עשרות
מחקרים בתחום התקשורת בכלל והתקשורת
המגדרית בפרט ,חושפת דר' גלזר בהומור ובחן
רב את ההבדלים בין העולמות השונים ותיתן
לנו כלים ומיומנויות להתמודדות יעילה עם
בן/בת המין השני.

03:00 - 03:50

סיכום יום

מרים דגן ברנר

