
1 
 

 
 

    

 ורות חייםק

 
 . פרטים אישיים 1

 שם: אלונה פלג 

 תואר אקדמי: דוקטור 

 024870248 :ת"ז

 14.4.1970תאריך לידה: 

 ראשון לציון מישור הנוף, , 7ן  ינשטייי כתובת: יונה צבי פ

 052-3324887מס' טלפון נייד:  

 peleg.alona@gmail.com דוא"ל: כתובת

 

 . השכלה )במוסדות להשכלה גבוהה(  2

 

   בחינוך ואנגלית, בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית, ירושלים (B.A.)  תואר ראשון    1994 -  1991

 תעודת הוראה באנגלית, בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית, ירושלים     1995  – 1994

 בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית, ירושלים,    בייעוץ חינוכי,  ((.M.A  תואר שני     2000  -1996

 סיימתי בהצטיינות. נושא התזה:   ילדים למשפחות חד הוריות.                         

 חינוך ופסיכולוגיה(, המחלקה   –( בתכנית ללימודי מגדר )מוקד  Ph.Dתואר שלישי )    2016  – 2008

 ללימודים בין תחומיים, אוניברסיטת בר אילן,  רמת גן.              
 נושא עבודת הדוקטור: לחצים, קשיים ואתגרים של ילדים והורים במשפחות חד מיניות.                          

 

 

 מקצועי  לימודי תעודה ופיתוח  . 3

 

 השתלמות  בסדנת מיומנויות כתיבת מאמרים ופרסומם, מכון מופ"ת, תל אביב                2018

 המחקר הנרטיבי, מכון מופ"ת, תל אביב   -השתלמות בקבוצת עניין      2015-2014

 האגודה לתכנון המשפחה, תל אביב    – תעודת מחנכת מוסמכת למיניות בריאה, "דלת פתוחה"        2015-2014

 תעודת מנחת קבוצות מוסמכת, עמותת "מעגלי הקשבה", תל אביב       2010-2008

 ושיפור תקשורת בין אישית, מרכז פסג"ה, ראשון לציון  מניעת אלימות  –השתלמות בגישור                2006

  השתלמויות  מגוונות בתחום הייעוץ וההוראה, משרד החינוך, מחוז מרכז              -  1994

 תעודת הוראה באנגלית, האוניברסיטה העברית בירושלים     1995-1994
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 הוראה במוסדות אקדמיים   .4
 

 הוראה והדרכה במכללת לוינסקי לחינוך 

 

  בקורסים  (, בתכנית לגיל הרך,B.EDמרצה ומדריכה פדגוגית בלימודי התואר הראשון )ואילך, אני    2016

     : הבאים

         

 תכנית חרדיות   –ניהול כיתה   -סמינריון                       

 שנתון ד'  –והוריהם בחברה משתנה  תלמידיםכשירות תרבותית בעבודה  עם  –סמינריון                        

 ג'  -שנתונים ד' ו – 21-טיפוח כישורי עבודה עם הורים במאה ה                       

 שנתון ד'  –עבודת צוות ועבודה עם הורים  –תקשורת בין מעגלית                        

 ב' -שנתונים ג' ו  -מגדר וחינוך למיניות בריאה                        

 שנתון ב'  –עבודה עם ילדים ונוער בסיכון  -מסיכון לסיכוי                        

 שנתון ב'   –הסבות  –חקר ההתנסות בגן הילדים                        

 שנתון ב'   –הסבות  -תפקידה של הגננת בעולם משתנה                         

 שנתון ב'   –הסבות  –התנסות בהוראה בגן הילדים  –הדרכה פדגוגית                        

 שנתון ג'  –בגן הילדים חקר ההתנסות                        

 שנתון ג'   –התנסות בהוראה בגן הילדים  –הדרכה פדגוגית                        

 שנתון ב'  –חקר ההתנסות בגן הילדים                        

 שנתון ב'  –התנסות בהוראה בגן הילדים  –הדרכה פדגוגית                        

 

 

 המכללה למנהל  -במסלול האקדמיהוראה והדרכה 

 

בית הספר , בחוג לייעוץ חינוכי,  (.M.A)  מרצה ומנחת פרקטיקום בלימודי התואר השניואילך, אני    2019

 בקורסים הבאים:   המכללה למנהל,  –המסלול האקדמי לחינוך, 

            
          
 שנתון ב'  –שינויים חברתיים ותרבותיים במגדר ומיניות         
 שנתון א' –מבוא תיאורטי ויישומי לפרופסיית הייעוץ         
 שנתון ב'  –הנחיית פרקטיקום         

 
 (2021)החל מקיץ  וקהילהחינוך, חברה   -  (.B.A) –תואר ראשון  – סוגיות במגדר          

 

 .  (5  סעיף) שנים 26בתפקידי הוראה, ייעוץ חינוכי והדרכת יועצות במשרד החינוך מזה אני עובדת כמו כן, 

 

 ( גם בחינוך המיוחד  –  )הוראה, ייעוץ חינוכי והדרכה . ניסיון תעסוקתי  במשרד החינוך5
 

 שפ"י, משרד החינוך, גנים ובתי ספר במחוז מרכז, מדריכת יועצות חינוכיות               -  2015

 חינוך מיוחד, לוד, יועצת חינוכית ומורה לכישורי חיים   -משרד החינוך, בית ספר רימון             -  2015

 וכית ומורה למדעי החברה משרד החינוך, חטיבה עליונה "נעמי שמר", גן יבנה, יועצת חינ      2015-2012

 משרד החינוך, תיכון "אורט", רחובות, יועצת חינוכית ורכזת לקויות למידה      2012-2010

 משרד החינוך, בית ספר יסודי "חביב", ראשון לציון, יועצת חינוכית ומורה לאנגלית      2010-2000
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 מורה לאנגלית    משרד החינוך, בית ספר יסודי "בן גוריון", רחובות,    2000  -1994

 

 

 . פעילויות התנדבותיות6
 

 מתן מענה טלפוני לבני נוער והורים בנושאים של   –תל אביב, "אוזן קשבת"  – דלת פתוחה"     2015-2014

 מיניות ומגדר                          

 

 . פרסים/מענקי מחקר/תעודות הוקרה על מצוינות בהוראה  7
 

   תעודת הוקרה על מצוינות בהוראה  מכללת לוינסקי לחינוך,            2020

       ,  תעודת הוקרה ומענק מחקר על מצוינות בהוראה מכללת לוינסקי לחינוך            2019

 מכללת לוינסקי לחינוך,  מכתב הערכה על משובי הוראה גבוהים              2018

 מכללת לוינסקי לחינוך, מכתב הערכה על משובי הוראה גבוהים               2017

 אוניברסיטת בר אילן, מענק הצטיינות על מצוינות בלימודי הדוקטורט             2012

    האוניברסיטה העברית בירושלים, סיום לימודי מוסמך בהצטיינות             2000

 לימודי התואר הראשון    -האוניברסיטה העברית בירושלים, תעודת מצטיינת דיקאן              1993

  

    

 . ניסיון חיים רלוונטי אחר  8
 

)אוטיזם( בתפקוד גבוה.   אני אימא במשפחה חד מינית מתוכננת.   ילדה עם לקות תקשורת  יש לי  כמו כן, 

ניסיון חיים ייחודי זה, ביחד עם עבודתי כמורה, כיועצת חינוכית וכמדריכת יועצות במסגרות החינוך הרגיל  

עבודת    , בנושאים של חינוך, ייעוץ חינוכי , מגדר, רב תרבותיותמצד אחד, וכחוקרת ומרצה  והחינוך המיוחד,  

השני,   הצד  מן  הורים,  עם  ועבודה  הומאניסטית,  צוות  עולם  תפיסת  לקדם  אותי  הוליסטית  מובילים 

 .ואקולוגית

 
 . פרסומים אקדמיים, ספרים ומאמרים שפיטים 9
 

 עבודת דוקטורט 

 
א משלה(.  2017)   'פלג,  של    –"  ן"בית  סוגיות  אימהות  בחינת  בקרב  ושייכות,  משמעות    לסביותזהות, 

?(בישראל )ובחזרה  על רקע התזוזה מהשוליים החברתיים למרכז    דוקטור "לשם קבלת תואר  חיבור  )  ., 

 אוניברסיטת בר אילן, רמת גן.    לפילוסופיה"(.

 

 ספרים 
 

 תל אביב: רסלינג.    תחת חובת הוכחה.סיפורים של הורות  –אימהות לסבית בישראל (. 2020פלג, א' )

https://www.resling.co.il/book.asp?book_id=1120   

  עת שפיטים  - מאמרים בכתבי

 
Peleg, A., & Hartman, T. (2019). Minority stress in an improved social environment: Lesbian 

mothers and the burden of proof. Journal of GLBT Family Studies, 15(5), 442-460. 

https://www.resling.co.il/book.asp?book_id=1120
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 https://doi.org/10.1080/1550428X.2018.1556141

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1550428X.2018.1556141?needAccess=true 

 

א' א'  ,  פלג,  פ',לוי,  )  טל,  ק'  במעבר    (.בשיפוט  ,2020טל,  כשירות  החשיבות  לטיפוח  תרבותי"  מ"עיוורון 

  : כתב העת    .תרבותית של הצוות החינוכי והגדרה מחדש של תפקיד היועצת החינוכית כסוכנת צדק חברתי

    .הייעוץ החינוכי

 

( כתב העת:   .משפחות לסביות בישראל בראי היחסים שלהן עם משפחות המוצא, בשיפוט(.   2020פלג, א' 

 .משפחות בישראל: מבט רב תרבותי -גיליון מיוחד ישראל, 

 

  - הכרה במשפחות שונות צרכים כביטוי לראיה רב תרבותית ביחסי הורים  , בשיפוט(.2021)  ולוי, א'  פלג, א' 

 מכללת לוינסקי לחינוך.   כתב העת: חוקרים@ הגיל הרך.בגיל הרך.  מסגרות חינוך

 

 

 פרקים/מאמרים בספרים  

 

תפיסות מתמחות להוראה בגיל הרך    -ימי משבר הקורונה כמבוך, בשיפוט(.  2020טיש, ס', לוי, א' ופלג, א'. )

. אתגרים, הזדמנויות ושינוי  –הכשרת מורים בתקופת משבר הקורונה  ספר ערוך:    .את הקשר עם ההורים

 מכון מופת.  

 

על   –" אנחנו שקופים"כשזה נוח שמים אותנו בצד של המחלות, וכשזה נוח אחרת, , בשיפוט(.  2021פלג, א' )

  , הרבוןע'  אבו נסרה,  . בתוך: מ'  המפגש של הורים וילדים במשפחות להט"ביות עם מערכת החינוך בישראל

שביניהם)עורכים(,  קינן  וע',  עראר  ח'   ומה  התמודדות  דרכי  אתגרים,  משברי:  בעולם  החינוך    . מערכת 

 המכללה למנהל.   

 

שותפות חינוכית מבוססת מוגנות פסיכולוגית ומוגנות בזהות תרבותית:  , בשיפוט(.  2021פלג, א' ולוי, א' )
עראר  ח'    ,הרבוןע'  אבו נסרה,  בתוך: מ'  הורים, בחברה מגוונת ומשתנה.    –מודל חדש ליחסי גננות ומורים  

שביניהם)עורכים(,  קינן  וע',   ומה  התמודדות  דרכי  אתגרים,  משברי:  בעולם  החינוך  המכללה    .מערכת 
 למנהל.   

   
   

Peleg, A., Perchik, N., Licht Weinish, O., Levy , I., Sequerra Ater, E., Shlesinger, Y., Tal , C., 

& Tal , P. (2019).  The difficulties and challenges facing interns of early childhood education 

regarding their working relations with parents: Towards a new model of family – school 

Teacher  ,(Ed.) E. McDermott .P :In .relations in a culturally diverse and changing society

Training: Perspectives, Implementation and Challenges (pp. 183-237). New York: Nova 

 Publishers. Science 

-and-implementation-perspectives-training-https://novapublishers.com/shop/teacher

challenges / 

Levy , I., Shlesinger, Y., Peleg, A., Sequerra Ater, E., Perchik, N., Licht Weinish, O., Tal , P., 

patterns of change and development in student  –"Walking on eggshells”  ).(2019   C & Tal , 

teachers’ perceptions of parent-teacher relationships in the framework of a ‘Working with 

https://doi.org/10.1080/1550428X.2018.1556141
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1550428X.2018.1556141?needAccess=true
https://novapublishers.com/shop/teacher-training-perspectives-implementation-and-challenges/
https://novapublishers.com/shop/teacher-training-perspectives-implementation-and-challenges/
https://novapublishers.com/shop/teacher-training-perspectives-implementation-and-challenges/
https://novapublishers.com/shop/teacher-training-perspectives-implementation-and-challenges/
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Implementation and Teacher Training: Perspectives,  ,(Ed.) E. McDermott .P :In. course Parents’

 .New York: Nova Science Publishers 269). -(pp. 239 Challenges 

-and-implementation-perspectives-training-https://novapublishers.com/shop/teacher

challenges / 

Sequerra Ater, E., Licht Weinish, O., Levy, I., Peleg, A., Perchik, N., Shlesinger, Y., Tal, P., & 

Tal , C. (2019).  Simulation based on role playing as a significant learning tool for training 

Teacher Training:  ,(Ed.) E. McDermott .P :nstudent teachers to communicate with parents   I

Perspectives, Implementation and Challenges (pp. 143- 181). New York: Nova Science 

Publishers.  

-and-implementation-perspectives-training-https://novapublishers.com/shop/teacher

challenges   / 

Tal, P., Levy, I., Peleg, A., Tish, S., &Tal, C. (2021, in review) ECE Student Teachers' 

Perspectives of their Relations with the Educational Staff,  the Children in the Kindergartens 

and their Parents. In : L, Biberman-Shalev, O, Broza, & D.  Patkin (Eds.), Teacher Education 

in a Reality of a World Crisis – The Narrative of a Faculty of Education in a Teacher 

Education College. Levinsky College of Education.    

 בכתבי עת אקדמיים:  : "אימהות לסבית בישראל"סקירה וביקורת על ספרי

סקירה   -  2020 –גיליון שביעי  –כתב עת אקדמי רב תחומי למגדר ופמיניזם   –(. מגדר 19.5.20שלח, יוכי )
   . "אימהות לסבית בישראל": וביקורת על ספרי

-a76e-4259-8915-https://a0892f23
148e464cfcf1.filesusr.com/ugd/6ec31f_19f8194f66df4ac89f32bc54af442a2b.pdf 

 

 

 

 . מאמרים לא שפיטים ופרסומים בתקשורת  10

 . אוחזר מתוך: 21-20עמ'  (,6צ"א ), הד החינוך(. מרימות את הראש, לאט. 2017פלג, ש' )

ttps://www.hedhachinuch.co.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%9h

-5%D7%AA

D7%91%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%AA/%

-D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA%

-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9-D7%90%D7%AA%

-D7%9C%D7%90%D7%98%

2017-D7%A1%D7%A4%D7%98%D7%9E%D7%91%D7%A8% 

  ( . אוחזר  ( ראיון עם אברי גלעד ושרון קנטור בתכנית משפחה גרעינית בגלי צה"ל7.10.2018פלג, א' 

מתוך:   

m/mail/u/0?ui=2&ik=2e2983b910&attid=0.1&perhttps://mail.google.co

-mmsgid=msg

:1613669483324764586&th=1664e7d87275f1aa&view=att&disp=safef 

https://novapublishers.com/shop/teacher-training-perspectives-implementation-and-challenges%20%20/
https://novapublishers.com/shop/teacher-training-perspectives-implementation-and-challenges%20%20/
https://novapublishers.com/shop/teacher-training-perspectives-implementation-and-challenges%20%20/
https://novapublishers.com/shop/teacher-training-perspectives-implementation-and-challenges%20%20/
https://a0892f23-8915-4259-a76e-148e464cfcf1.filesusr.com/ugd/6ec31f_19f8194f66df4ac89f32bc54af442a2b.pdf
https://a0892f23-8915-4259-a76e-148e464cfcf1.filesusr.com/ugd/6ec31f_19f8194f66df4ac89f32bc54af442a2b.pdf
https://www.hedhachinuch.co.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%9C%D7%90%D7%98-%D7%A1%D7%A4%D7%98%D7%9E%D7%91%D7%A8-2017
https://www.hedhachinuch.co.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%9C%D7%90%D7%98-%D7%A1%D7%A4%D7%98%D7%9E%D7%91%D7%A8-2017
https://www.hedhachinuch.co.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%9C%D7%90%D7%98-%D7%A1%D7%A4%D7%98%D7%9E%D7%91%D7%A8-2017
https://www.hedhachinuch.co.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%9C%D7%90%D7%98-%D7%A1%D7%A4%D7%98%D7%9E%D7%91%D7%A8-2017
https://www.hedhachinuch.co.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%9C%D7%90%D7%98-%D7%A1%D7%A4%D7%98%D7%9E%D7%91%D7%A8-2017
https://www.hedhachinuch.co.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%9C%D7%90%D7%98-%D7%A1%D7%A4%D7%98%D7%9E%D7%91%D7%A8-2017
https://www.hedhachinuch.co.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%9C%D7%90%D7%98-%D7%A1%D7%A4%D7%98%D7%9E%D7%91%D7%A8-2017
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=2e2983b910&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1613669483324764586&th=1664e7d87275f1aa&view=att&disp=safe
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=2e2983b910&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1613669483324764586&th=1664e7d87275f1aa&view=att&disp=safe
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=2e2983b910&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1613669483324764586&th=1664e7d87275f1aa&view=att&disp=safe
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. אוחזר  אימהות במשפחות חד מיניות מרגישות לחץ להוכיח שהן אימהות ראויות(.  8.10.18פלג, א' )

 9f8036792405661006.htm-news/local/Article-https://www.mako.co.il/prideמתוך: 

 

מגזין  . עליה דרמטית ברמת האלימות מצד הורים ותלמידים כלפי אנשי חינוך(. 25.11.18) 'פלג, א

  html-https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L.3750557,00כלכליסט. אוחזר מתוך: 

 

בתוכנית "סדר היום"  ,תהליכים חברתיים המובילים בני נוער לאלימות מיניתראיון על  (. 23.7.19פלג, א' )

 cqa0-https://youtu.be/XkBLYfאוחזר מתוך: בהגשת קרן נויבך/יעל רגב.   , ב"רדיו כאן ב

 

, בהגשת אביטל גונן ועמי  ראיון על תפיסות מיניות בקרב בני נוער ברדיו "קול רגע"(. 26.7.19פלג, א'. )

 https://www.youtube.com/watch?v=Ljteiy_yd9M&authuser=0אוחזר מתוך:  כברי.

 

     ניו יורק טיימסעל אלימות מינית בראי החברה הישראלית בכתבה ציטוטים שלי ב( . 28.7.19), א' קרשנר

  
   אוחזר מתוך:

-rape-https://www.nytimes.com/2019/07/28/world/middleeast/cyprus
share-ios-israelis.html?smid=nytcore 

 
 

   ציטוטים שלי בכתבה  איך מחזירים את היוקרה למקצוע החינוך ?חינוך ? חובה  (.  30.8.19)  ברלל, ו'

 .  מעריב עסקים סופשבועב

-m/mail/u/0?ui=2&ik=2e2983b910&attid=0.1&permmsgid=msghttps://mail.google.co

f:1643558001043507293&th=16cf174b43f3085d&view=att&disp=safe 

 

סיפורים של הורות תחת   -אזכור הספר שלי: "אימהות לסבית בישראל(. 17.2.20מערכת ערוץ הגאווה )
 : חובת הוכחה" בכתבה באתר מאקו

 
-local_news/Article-news/local-https://www.mako.co.il/pride

p&utm_medium=Share&Partner=Whatsapp_S84ab79030035071027.htm?utm_source=Whatsap
hare 

 
 ( : 24.2.20מאת נויה שגיב ) -לאה מזורד"ר ספרי בבלוג של  לע סקירה 

 
https://mikrarevivim.blogspot.com/2020/02/2020.html 

 
  סיפורים של הורות תחת חובת הוכחה" -: "אימהות לסבית בישראל(. ראיון על ספרי 26.2.20פלג, א' )

 בחלון גאווה בכאן  
 
-https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=2e2983b910&attid=0.1&permmsgid=msg

f:1659683923529887771&th=170861bc2d6cf01b&view=att&disp=safe 
 

 לילות ידיעות אחרונות   7( אזכור לספרי במוסף ספרות  28.2.20פלג, א' )
 

https://www.facebook.com/191584414209024/posts/3055105101190260 / 
 

 ? בשוויון: בנות או נשים ? עד מתי סקסיזם לשוני יקטין אותנותתחילו לדבר (. 9.3.20פלג, א' )
    YNET  -טור דעה במדור הורים ב 

 
https://www.ynet.co.il/health/parents/article/SJ7FuNfB8   

 

https://www.mako.co.il/pride-news/local/Article-9f8036792405661006.htm
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3750557,00.html
https://youtu.be/XkBLYf-cqa0
https://www.youtube.com/watch?v=Ljteiy_yd9M&authuser=0
https://www.nytimes.com/2019/07/28/world/middleeast/cyprus-rape-israelis.html?smid=nytcore-ios-share
https://www.nytimes.com/2019/07/28/world/middleeast/cyprus-rape-israelis.html?smid=nytcore-ios-share
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=2e2983b910&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1643558001043507293&th=16cf174b43f3085d&view=att&disp=safe
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=2e2983b910&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1643558001043507293&th=16cf174b43f3085d&view=att&disp=safe
https://www.mako.co.il/pride-news/local-local_news/Article-84ab79030035071027.htm?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Share&Partner=Whatsapp_Share
https://www.mako.co.il/pride-news/local-local_news/Article-84ab79030035071027.htm?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Share&Partner=Whatsapp_Share
https://www.mako.co.il/pride-news/local-local_news/Article-84ab79030035071027.htm?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Share&Partner=Whatsapp_Share
https://mikrarevivim.blogspot.com/2020/02/2020.html
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=2e2983b910&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1659683923529887771&th=170861bc2d6cf01b&view=att&disp=safe
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=2e2983b910&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1659683923529887771&th=170861bc2d6cf01b&view=att&disp=safe
https://www.facebook.com/191584414209024/posts/3055105101190260/
https://www.facebook.com/191584414209024/posts/3055105101190260/
https://www.facebook.com/191584414209024/posts/3055105101190260/
https://www.ynet.co.il/health/parents/article/SJ7FuNfB8
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סיפורים של   -אזכור הספר שלי: "אימהות לסבית בישראל(. 16.3.20מוסף ספרים חדשים , עיתון הארץ )
 . הורות תחת חובת הוכחה"

 
https://www.haaretz.co.il/1.8660829?utm_source=App_Share&utm_medium=Android_Native

&utm_campaign=Share 
 

 :מאת דפנה ארד ,אנחנו נגדל גבר שבגברים(. 5.4.20)כתבה עליי ועל ספרי בעיתון "לאישה" 
 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Abb5523c2
9097c524a3ba-9e47-4614-c2a6- 

 
 ynet /xnet (3.5.20 :)  -תוספות, כפי שהתפרסמה ב  הכתבה בעיתון "לאישה" עם 

 
5722959,00.html-https://xnet.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

 
בגלי צה"ל.   רבותיי ספרים""ספרים בתכנית  ,(2020) "אימהות לסבית בישראל" :יספר ריאיון איתי על 

 (. 8.5.20 ) מראיינת: ציפי גון גרוס 
 
-il.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=2e2983b910&attid=0.1&permmsgid=msghttps://ma

a:r3737974692822891231&th=171f8835133cf640&view=att&disp=safe&realattid=171f882d73c38
4770931 

 
//www.facebook.com/157447867683856/posts/3042039905891290/?sfnsn=mohttps: 

 
סקירה   - 2020 –גיליון שביעי  –כתב עת אקדמי רב תחומי מגדר ופמיניזם   –מגדר (. 19.5.20שלח, יוכי )

   : אימהות לסבית בישראל. וביקורת על ספרי
-a76e-4259-8915-https://a0892f23

148e464cfcf1.filesusr.com/ugd/6ec31f_19f8194f66df4ac89f32bc54af442a2b.pdf 
 
 

 : סקירה וביקורת על ספרי  , של עיתון הארץ "ספרים"מוסף  (. 20.5.20טריגר, צבי )
-EVIEWR-https://www.haaretz.co.il/literature/study/.premium

1.8857592?utm_source=App_Share&utm_medium=Android_Native&utm_campaign=Share 
 
 

כתבה על ספרי ועל    טובות יותר ? אימא לסבית דיה.באמת האם אימהות לסביות (.  4.6.20לימונה, נועה )
במדור "הורה נבוכים", מוסף גלריה שישי,  עיתון ממצאי המחקר שלי בנושא הורות חד מינית בישראל, 

 "הארץ".  
 
-https://www.haaretz.co.il/gallery/kids/.premium

Sharen=1.8892428?utm_source=App_Share&utm_medium=Android_Native&utm_campaig 
 
 

, בתכנית: קלמן  בטלוויזיה על ספרי ועל הנושא של משפחות להט"ביות  איתי ראיון (. 4.6.20. )'פלג, א
 . מראיינת: ליאת רגב.  11וסג"ל, ערוץ כאן 

 
https://youtu.be/MyT2rwYLBb4 

 
, ברשת ב' בתכנית: סדר יום, רשת ב',  על הספר ועל משפחות להט"ביותברדיו ראיון איתי  (. 7.6.20)פלג, א' 

 מראיינת: ליאת רגב.  
 
-ghttps://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=2e2983b910&attid=0.1&permmsgid=ms

a:r360859362960648695&th=172933ce6a9101a5&view=att&disp=safe&realattid=172933c4bdd1a
4169341 

 
2020?t=82m14s-6-agenda/7-https://omny.fm/shows/daily 

 
רשת: בעקבות האונס באילת,   13ערוץ תכנית: "העולם הבוקר" בטלוויזיה בראיון איתי  (. 1.9.20פלג, א' )

 מראיינים: דני רופ וטלי מץ.    האם אפשר לחנך למיניות בריאה ?
2052324-01/clips/tod9u-er/seasonhabok-https://13tv.co.il/item/news/haolam /  

 

https://www.haaretz.co.il/1.8660829?utm_source=App_Share&utm_medium=Android_Native&utm_campaign=Share
https://www.haaretz.co.il/1.8660829?utm_source=App_Share&utm_medium=Android_Native&utm_campaign=Share
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Abb5523c2-c2a6-4614-9e47-9097c524a3ba
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Abb5523c2-c2a6-4614-9e47-9097c524a3ba
https://xnet.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5722959,00.html
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=2e2983b910&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r3737974692822891231&th=171f8835133cf640&view=att&disp=safe&realattid=171f882d73c384770931
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=2e2983b910&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r3737974692822891231&th=171f8835133cf640&view=att&disp=safe&realattid=171f882d73c384770931
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=2e2983b910&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r3737974692822891231&th=171f8835133cf640&view=att&disp=safe&realattid=171f882d73c384770931
https://www.facebook.com/157447867683856/posts/3042039905891290/?sfnsn=mo
https://a0892f23-8915-4259-a76e-148e464cfcf1.filesusr.com/ugd/6ec31f_19f8194f66df4ac89f32bc54af442a2b.pdf
https://a0892f23-8915-4259-a76e-148e464cfcf1.filesusr.com/ugd/6ec31f_19f8194f66df4ac89f32bc54af442a2b.pdf
https://www.haaretz.co.il/literature/study/.premium-REVIEW-1.8857592?utm_source=App_Share&utm_medium=Android_Native&utm_campaign=Share
https://www.haaretz.co.il/literature/study/.premium-REVIEW-1.8857592?utm_source=App_Share&utm_medium=Android_Native&utm_campaign=Share
https://www.haaretz.co.il/gallery/kids/.premium-1.8892428?utm_source=App_Share&utm_medium=Android_Native&utm_campaign=Share
https://www.haaretz.co.il/gallery/kids/.premium-1.8892428?utm_source=App_Share&utm_medium=Android_Native&utm_campaign=Share
https://youtu.be/MyT2rwYLBb4
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=2e2983b910&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r360859362960648695&th=172933ce6a9101a5&view=att&disp=safe&realattid=172933c4bdd1a4169341
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=2e2983b910&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r360859362960648695&th=172933ce6a9101a5&view=att&disp=safe&realattid=172933c4bdd1a4169341
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=2e2983b910&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r360859362960648695&th=172933ce6a9101a5&view=att&disp=safe&realattid=172933c4bdd1a4169341
https://omny.fm/shows/daily-agenda/7-6-2020?t=82m14s
https://omny.fm/shows/daily-agenda/7-6-2020?t=82m14s
https://omny.fm/shows/daily-agenda/7-6-2020?t=82m14s
https://omny.fm/shows/daily-agenda/7-6-2020?t=82m14s
https://13tv.co.il/item/news/haolam-haboker/season-01/clips/tod9u-2052324/
https://13tv.co.il/item/news/haolam-haboker/season-01/clips/tod9u-2052324/
https://13tv.co.il/item/news/haolam-haboker/season-01/clips/tod9u-2052324/
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מה צריכות מורות וגננות לדעת בעבודה עם (. הקלטה של הרצאה שלי בזום בנושא:   24.6.20פלג, א' )
יום עיון בנושא חינוך ומגדר של הפקולטה לחינוך והתכנית לתואר   הורים וילדים במשפחות חד מיניות?

 שני בחינוך לגיל הרך,  מכללת לוינסקי לחינוך.  
-q6k9JQInh-ac.zoom.us/rec/share/_uJTaO-colman-https://hdq

BndZvAzEafXeaa80Scbr_UKy08jofpqTKlIgsgGVqWWB2Zk 
 

 11634697סיסמה )במקרה הצורך(: 
 

כשנשים לסביות הופכות (. טור דעה שכתבתי ופורסם בעיתון "הארץ", מדור משפחה. 15.10.20פלג, א' )
 לאימהות, המאבק שלהן רק מתחיל. 

 -https://www.haaretz.co.il/family/.premium
paign=Share1.9234274?utm_source=App_Share&utm_medium=Android_Native&utm_cam 

 
 

טור דעה  עיתון גלובס.  פדגוגי להזדמנות לטיפוח מיומנויות חשובות. "בין "פיגוע(. 30.10.20א')  פלג,
 שכתבתי: 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001347598   
 

מה צריכים אנשי חינוך וטיפול לדעת בעבודה עם נוער להט"בי וילדים במשפחות  (.3.11.20פלג, א' )
 הרצאה שלי בכנס ארצי מקוון בנושא חינוך מיני מיטיב:   הקשת?

 
-need-caregivers-and-educators-do-https://todaabria.mindfulspace.co.il/live_boardcast/what

families-rainbow-in-children-and-youth-lgbt-with-working-when-know-to  
 
-need-caregivers-and-educators-do-https://todaabria.mindfulspace.co.il/live_boardcast/what

families-rainbow-in-children-and-youth-btlg-with-working-when-know-to/ 
 
 
 

טור    איך מגדלים בנים להיות גברים לא אלימים? מה הקשר בין אלימות לאילמות?(. 20.11.20פלג, א' )
   , לרגל יום המאבק הבינלאומי במאבק נגד נשים: עה שכתבתי והתפרסם במאקוד
 
-agenda/Article-https://mobile.mako.co.il/women

6b73ffb1d06d571026.htm?sCh=3d385dd2dd5d4110&pId=128538600 
 

?  הורות להט"ביתמה ניתן ללמוד על הורות ומוסד המשפחה בישראל דרך מחקר על  (. 4.12.20פלג, א' )
קהילת משפחה. האגודה הסוציולוגית   פוליטי על הורות משותפת. -מבט סוציו: הרצאה שלי ביום עיון

 הישראלית בשיתוף אוניברסיטת בר אילן. קישור לאירוע בזום: 
 
-https://drive.google.com/file/d/1AHudEmUO0SzZoXCWWbm80EVOldX4kkf

/view?usp=sharing 
 

. חינוך גאהביום עיון : הרצאה שלי  עבודה של אנשי חינוך וייעוץ עם נוער להט"בי,(. 13.1.21פלג, א' )
 המכללה למנהל. להלן קישור להקלטה של האירוע בזום:  

-ac.zoom.us/rec/play/ymq5RzCCglai2Cih0-mancol-https://hdq
D6Cygfx5M1XPoZsRQCtR0Bnn5ckuGAQwTm42BbkJNZYXS2SlNxu4Xlzn1_3L76.BC_wm

ZQGtRs9XDYL?autoplay=true&startTime=1610556289000 
 

  גלובס.טור דעה שלי בעיתון אנשי  הקהילה הגאה בישראל: המהפכנים השקופים. (. 24/1/21פלג, א' )
 

58184&utm_source=social&utm_mediuhttps://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=10013
m=referral&utm_campaign=mailTo  

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001358184&from=whatsapp  
 
 
   תתפות בכינוסים אקדמיים . הש11 

 
 

"כשזה נוח שמים אותנו בצד של המחלות, וכשזה נוח אחרת, שמים אותנו בצד של הנורמלי       (.2021פלג, א' )

יום סגל חוקר,       .על המפגש של הורים וילדים במשפחות להט"ביות עם מערכת החינוך בישראל  –והשקוף"  

 מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב.   

https://hdq-colman-ac.zoom.us/rec/share/_uJTaO-q6k9JQInh-BndZvAzEafXeaa80Scbr_UKy08jofpqTKlIgsgGVqWWB2Zk
https://hdq-colman-ac.zoom.us/rec/share/_uJTaO-q6k9JQInh-BndZvAzEafXeaa80Scbr_UKy08jofpqTKlIgsgGVqWWB2Zk
https://www.haaretz.co.il/family/.premium-1.9234274?utm_source=App_Share&utm_medium=Android_Native&utm_campaign=Share
https://www.haaretz.co.il/family/.premium-1.9234274?utm_source=App_Share&utm_medium=Android_Native&utm_campaign=Share
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001347598
https://todaabria.mindfulspace.co.il/live_boardcast/what-do-educators-and-caregivers-need-to-know-when-working-with-lgbt-youth-and-children-in-rainbow-families
https://todaabria.mindfulspace.co.il/live_boardcast/what-do-educators-and-caregivers-need-to-know-when-working-with-lgbt-youth-and-children-in-rainbow-families
דר%20אלונה%20פלג%20-%20קורות%20חיים%20אקדמיים%20.docx
דר%20אלונה%20פלג%20-%20קורות%20חיים%20אקדמיים%20.docx
https://mobile.mako.co.il/women-agenda/Article-6b73ffb1d06d571026.htm?sCh=3d385dd2dd5d4110&pId=128538600
https://mobile.mako.co.il/women-agenda/Article-6b73ffb1d06d571026.htm?sCh=3d385dd2dd5d4110&pId=128538600
https://drive.google.com/file/d/1AHudEmUO0SzZoXCWWbm80EVOldX4kkf-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AHudEmUO0SzZoXCWWbm80EVOldX4kkf-/view?usp=sharing
https://hdq-colman-ac.zoom.us/rec/play/ymq5RzCCglai2Cih0-D6Cygfx5M1XPoZsRQCtR0Bnn5ckuGAQwTm42BbkJNZYXS2SlNxu4Xlzn1_3L76.BC_wmZQGtRs9XDYL?autoplay=true&startTime=1610556289000
https://hdq-colman-ac.zoom.us/rec/play/ymq5RzCCglai2Cih0-D6Cygfx5M1XPoZsRQCtR0Bnn5ckuGAQwTm42BbkJNZYXS2SlNxu4Xlzn1_3L76.BC_wmZQGtRs9XDYL?autoplay=true&startTime=1610556289000
https://hdq-colman-ac.zoom.us/rec/play/ymq5RzCCglai2Cih0-D6Cygfx5M1XPoZsRQCtR0Bnn5ckuGAQwTm42BbkJNZYXS2SlNxu4Xlzn1_3L76.BC_wmZQGtRs9XDYL?autoplay=true&startTime=1610556289000
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001358184&utm_source=social&utm_medium=referral&utm_campaign=mailTo
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001358184&utm_source=social&utm_medium=referral&utm_campaign=mailTo
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001358184&from=whatsapp
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( א'  ולוי,  א'  ומשתנההורים   עם עבודה יחסי(.  2021פלג,  מגוונת   סטודנטיות  של מבטן מנקודת , בחברה 

 יום סגל חוקר,  מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב.   . הרך גילהוראה בב  מתמחות

  Peleg, A, levy, I, Tal, P, Tal, C & Perchick, N (July 2020). Challenges facing ECE interns 

regarding their relations with parents, in a culturally diverse society (a- synchronous  event). 

Early Childhood Education: Growing Up in Dynamic and Changing Times, 2020 EARLI SIG 5 

International  Conference, Bar-Ilan University, Israel.   

https://earli.org/sites/default/files/2020-

08/Book%20of%20abstracts%20offline%2Bno_links.pdf 

 

  דה עם הורים וילדים במשפחות חד מיניות? מה צריכות מורות וגננות לדעת בעבו, יוני(.   2020פלג, א' )

עיון   ומגדר  יום  חינוך  הרך,   בנושא  לגיל  בחינוך  שני  לתואר  והתכנית  לחינוך  מכללת  של הפקולטה 

 תקיימו בזום(.  ה)ההרצאות   לוינסקי לחינוך.

  בישראל.האם אפשר להיות שווה ושונה ? משפחות חד מיניות במערכת החינוך  , פברואר(.  2020פלג, א ' )

  - יום עיון ליום המשפחה: קשר משפחתי: חברה, תרבות חינוך. בית הספר לחינוך, המסלול האקדמי

 המכללה למנהל.  

מרחב תמיכה והעצמה לאימהות בבית ספר לחינוך מיוחד    –"מעגל אימהות"    , ספטמבר(. 2019פלג, א' )

בתחום    של מרכז ארצי מהות  השניהכינוס    -  כלים שלובים    .מגדרית ורב תרבותית  מנקודת מבטבלוד,  

 מערכת החינוך. מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב.   –תקשורת משפחות 

  לאומיות מעצבות את חוויית "לחץ מיעוטים" של - נורמטיביות והומו- וכיצד הומ, ינואר(. 2019)  פלג, א' 

 . אוניברסיטת חיפה.  50  -. הכנס הסוציולוגי המשפחות חד מיניות מתוכננות בישראל ?

יידעו על משפחות חד מיניות לצורך תקשורת יעילה ? , אוקטובר(2018)    פלג, א'  .  . מה חשוב שמורים 

מערכת החינוך.    –בתחום תקשורת משפחות    של מרכז ארצי מהותהכינוס הראשון    -מבטים מצטלבים  

 מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב.  

ושל מתמחות להוראה    'מהן התפיסות של סטודנטיות שנה ג, אוקטובר(.  2018)ואחרות.     '', פלג, אטל, ק

מרכז ארצי    הכינוס הראשון של  -מבטים מצטלבים    .בחינוך לגיל הרך באשר לתקשורת עם הורי הילדים?

  , תל אביב. מכללת לוינסקי לחינוךמערכת החינוך.  –בתחום תקשורת משפחות  מהות

( א'.  יולי(.  2018פלג,  רב,  חד -מבט  משפחות  עם  עבודה  הרך-תרבותי:  לגיל  החינוך  במערכת  .  מיניות 

בשיתוף  המחלקה לגיל הרך  יום עיון של    -  21- גננות ומורים במאה ה-להגדיר מחדש את הקשר הורים

 . מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב.  מרכז מהות ומשרד החינוך

( א'.  פברואר(.  2017פלג,  החברתי  ,  באקלים  שינויים  כיצד  מיעוטים":  "לחץ  של  חדש  מודל  לקראת 

, באר  אוניברסיטת בן גוריון.  הכנס למחקר איכותני  .משפיעים על חוויות החיים של להט"בים בישראל ?

  שבע. 

אימהות )וילדים( במשפחות חד מיניות מתוכננות  חווית הלחץ המוגבר בקרב  , פברואר(.  2017פלג, א' )

יישומיות להתערבות  –בישראל   והמלצות  לוינסקי    .מקורות הלחץ, מרכיבים  חוקר. מכללת  סגל  יום 

 לחינוך, תל אביב.   

https://earli.org/sites/default/files/2020-08/Book%20of%20abstracts%20offline%2Bno_links.pdf
https://earli.org/sites/default/files/2020-08/Book%20of%20abstracts%20offline%2Bno_links.pdf
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( א'.  זהות בקרב אימהות במשפחות חד מיניות בישראל.  , מרץ(.  2016פלג,  ביכורי מגדר.  הבניית  כנס 

 אוניברסיטת בר אילן, רמת גן.

)אפלג,   פברואר(.  2016'.  האינטרסים  ,  בראי  הנחקרת,  מהאוכלוסייה  חלק  שהיא  חוקרת  של  דילמות 

   , באר שבע. אוניברסיטת בן גוריון .. הכנס למחקר איכותניהחברתיים פוליטיים של אוכלוסיית המחקר
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


