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ליריד המחקר
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 )sustainability( קיימות
לקידום בני אדם בסביבה 
החברתית והפיסית שלהם

יום שני, כ"ח בסיון, תשע"ח

11.6.18
בבניין רב תכליתי 5 

קמפוס האקדמית עמק יזרעאל

התכנסות וכיבוד10:00-10:30 

פתיחה וברכות 10:30-10:45

פרופ' רחל סגינר, ראש רשות המחקר

פרופ' יצחק הרפז, נשיא המכללה

מושב מליאה | סביבה, כלכלה וטכנולוגיה )אודיטריום 5007(10:45-11:45   
יו"ר: פרופ' מיכאל קרן

ד"ר רחל פלטניק ופרופ' דוד זילברמן,
הכלכלה של התפתחות קיומית

פרופ' עפר עציון, טכנולוגיות מידע מתקדמות כבסיס
)SDG(  להתמודדות עם יעדי פיתוח

ד"ר בינה ניר, אי-קיימות מְבֵראִשית

גב' לירן ולדמן )סטודנטית מצטיינת בהנחיית ד"ר רחל פלטניק
וד"ר צחי תבור(, השפעת תגליות הגז בישראל על חוזק המטבע

הפסקה11:45-12:00

3 מושבים מקבילים | נשים, תעסוקה, הוראה ולמידה 12:00-12:45 

נשים )חדר ישיבות הנהלה א( 
יו"ר: ד"ר דנה וימן-זקס

ד"ר ורד אלישר מלכה, ד"ר דנה וימן-זקס וד"ר ירון אריאל, 
קבוצות נשים סגורות בפייסבוק כמרחב בטוח של העצמה נשית

ד"ר אורלי צרפתי, לא נבחרות לא בוחרות - מחאת הפייסבוק
של הנשים החרדיות לייצוג פוליטי

עו"ד מיכל גרוס, דיני איסור הפליה על בסיס היריון במשפט 
הישראלי: ניתוח ביקורתי בפרספקטיבה השוואתית

תעסוקה )חדר ישיבות הנהלה ב(
יו"ר: ד"ר שרית רשקוביץ

ד"ר רות אבידר, קיימות 2018: תכנית אסטרטגית לקידום תקשורת 
שיווקית בקרב עסקים חברתיים

ד"ר שרית רשקוביץ, חוללות עצמית תעסוקתית של סטודנטים 
במקצועות "גבריים" ונשיים" - התפקיד של הנטייה הפרואקטיבית

ד"ר יעקב אזואלוס, היחס לעבודה וללימוד במקורות היהודיים

הוראה ולמידה )חדר סמינריונים 5005(
יו"ר: ד"ר אבשלום גינוסר

ד"ר אלון רז, קיבלתי כל כך הרבה מתנות - ההשפעה של הקורס 
"פסיכולוגיה חיובית" על רמת האושר וחווית החיים של הסטודנטים

ד"ר אבשלום גינוסר ופרופ' טלי טל, טקסטים עיתונאיים על נושאי 
קיימות ואיכות סביבה ככלי להוראת סביבה בבתי ספר

2 מושבים מקבילים | המשאב האנושי, בריאות12:45-13:30

המשאב האנושי )חדר ישיבות הנהלה א( 
יו"ר: ד"ר דורית הדר-שובל

גב' נטע הופמן )סטודנטית מצטיינת בהנחיית  ד"ר דורית הדר-שובל(
- אקולוגיה חברתית וספורט מקצועני: הגוף כמשאב מתכלה

ד"ר רות אמיר, קיימות של קבוצות אנושיות: פרוטוקול מוצע לסעיף 
הילדים באמנת הג'נוסייד

גב' אמירה דאהר, מהם הגורמים המשפיעים על עמדות כלפי אימוץ 
ועל חסמים לאימוץ בקרב יהודים ומוסלמים הסובלים מבעיות פוריות 

בישראל?

בריאות )חדר ישיבות הנהלה ב( 
יו"ר: ד"ר שירן בורד

ד"ר סמירה עובייד וד"ר מיכל כהן דר, האם אנשי הדת המוסלמים 
יכולים לתפקד כסוכני שינוי לקידום בריאות

ד"ר שירן בורד, ד"ר מיכל כהן דר, ד"ר סמירה עובייד ופרופ' 
אורנה בראון אפל,

ידע, עמדות והתנהגות אודות מחלת הברוצילוזיס ודרכי העברתה 
בקרב האוכלוסייה הערבית בצפון הארץ

ד"ר נאווה בלום, פרופ' חנה אדמי וד"ר עפרה הלפרין, בריאות 
ורווחת העובד במקום העבודה

הפסקה13:30-13:45

מושב מליאה | צדק )אודיטריום 5007(13:45-14:30  
יו"ר: פרופ' יואב לביא

ד"ר דניאל שפרלינג, על נגישות לצדק לכל:
תיירות לסיוע להתאבדות כמקרה מבחן

ד"ר דנה וימן זקס וד"ר ענבל פלג קוריאט,
צדק מאחה בבתי הכלא בישראל 

ד"ר עפר אריאן, ישראל ומדינת הרווחה

סיום וארוחת צהרים )צמוד לקפיטריה הבשרית(14:30-15:30

להרשמה לחצו כאןהכנס אינו כרוך בתשלום, אך מחייב רישום מוקדם באתר האקדמית עמק יזרעאל עד לתאריך 1.6.18

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tElO17P6akyolbXjqtM2GoUwcdPRRDBFs1EsghLGQz1UMkdWVDVXOUwyVUxPWEJETllHNEZWQVVROC4u

