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התכנסות והרשמה
ברכות:
פרופ' עמוס רולידר ,ראש המחלקה למדעי ההתנהגות ,המכללה האקדמית כנרת
פרופ' שמעון גפשטיין ,נשיא המכללה האקדמית כנרת
מר מיקי קיסרי ,מנכ"ל המכללה האקדמית כנרת
פרופ' סיביל היילברון ,דיקאן ביה"ס למדעי החברה והרוח ,המכללה האקדמית כנרת
מושב 1
Prof. Peter Smith, Emeritus Professor of Psychology, Goldsmiths, University of London, U.K
Investigating and Understanding Cross-National Differences in Bullying

עינב לוק והילה סגל ,קידום אקלים מיטבי ומניעת אלימות ,שפ"י ,משרד החינוך
במערכת החינוך לוקחים  30שניות למחשבה לפני שיתוף והפצה
חבורת הזמר אלגרוס -על חברות ,בדידות וכאב
מושב 2
פרופ' גוסטבו מש ,המחלקה לסוציולוגיה ,אוניברסיטת חיפה
הקשר בין "חברות" הורה וילד בפייסבוק והיפגעות מבריונות ברשת
ד"ר מירן בוניאל-נסים ופרופ' עמוס רולידר ,המכללה האקדמית כנרת
עומדים ושותקים ,קוראים ועוצמים :פענוח תופעת העומדים מן הצד
תוצאות הסקר השנתי -מצב רמת המוגנות של ילדי ישראל 2016
ד"ר מיכל דולב-כהן וד"ר נעם לפידות-לפלר
תחושת המוגנות של תלמידים בקבוצת הוואטסאפ הכיתתית בה שותף גם מחנך הכיתה
ד"ר חגית ששון
קורבנות ברשת  -האם תיווך הורי ,התנהגות מסוכנת ונורמות של חברים
קשורים לסיכויים להיפגע מבריונות מקוונת?
ד"ר יפעת אשרת-פינק
זיכרונות אוטוביוגראפיים של אנשים מבוגרים ביחס לחוויית הדחייה והבריונות שחוו בילדותם
שתיקה בין האדם לבין עצמו ,בינו לבין הוריו ובין התא המשפחתי לבית הספר
ארוחת צהריים
מושב 3
"חברים ברשת" מבית היוצר של הסופרת דנה אבירם" :חברים ברשת"
הצגת יחיד מבית "זהירים ברשת" המספרת על נויה המקבלת את הסמרטפון הראשון שלה
ונתקלת בחרם ברשת כנגד חברתה הטובה ביותר .מה תעשה נויה?
כיצד לנהוג במקרים של פגיעות ובריונות ברשת.
ד"ר נאוה כהן-אביגדור ,אגף מצילה  -המשרד לביטחון הפנים
הצגת מערך מאו"ר  -מערך לאומי למניעת אלימות ופשיעת רשת
ד"ר טלי היימן ,ד"ר דורית אולניק שמש ,דניס בן ארי-קופל
פיתוח והערכת תכנית למניעת אלימות ברשת לתלמידי כיתות ג-ח
יוני צ'ונה ,מנכ"ל מצמיחים
מכיתות הנשלטות על ידי אליטות תוקפניות לכיתות מצמיחות
פרופ' עמוס רולידר ,ראש המחלקה למדעי ההתנהגות ,המכללה האקדמית כנרת
מה למדנו היום :אתגרים בהבטחת מוגנות ילדינו
הפסקה
סדנאות
•כיצד לתעל את הלחץ החברתי והמירוץ למעמד לטובת התנהגויות פרו-חברתיות ברשת
יוני צ'ונה ,מייסד ומנכ"ל עמותת מצמיחים
•לומדים להכיר את האתגרים במרחב הדיגיטלי
אורנה הילינגר ,איגוד האינטרנט הישראלי
•הכפתור האדום נלחמים בבריונות ברשת
יונתן דוכן ,מנכ"ל הכפתור האדום
•פיתוח אינטליגנציה רגשית ככלי פרואקטיבי למניעת הצקות ובריונות
ד"ר ניבה דולב ,המכללה האקדמית כנרת
•דחיה חברתית בכיתה :כלי להתערבות עושה שינוי
נגה דואן פוקס ,יועצת חינוכית
•אתגרים בהבטחת מוגנות ילדינו :כלים מעשיים להורה ומורה
פרופ' עמוס רולידר ,ראש המחלקה למדעי ההתנהגות ,המכללה האקדמית כנרת
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