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2018

ו-ז אדר תשע״ח

המכללה האקדמית
למדע ,סביבה וחברה

האגודה הישראלית
ללימודים פמיניסטיים
ולחקר המגדר

תכנית הכנס

16:30-15:00

יום ד'21/02/18 ,

10:00-09:30
התכנסות וכיבוד קל
אולם הסנאט ע"ש ו' א' מינקוף
11:30-10:00
אסטרטגיות פעולה מורכבות ומצטלבות של
נשים בחברות "דתיות" בישראל
יו"ר :ד"ר סיגל נגר-רון ,המכללה האקדמית
ספיר
ד"ר אבתסאם ברכאת ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הפעולה האישית האינדיווידואלית מאתגרת
את המבנה החברתי :החברה הדרוזית כחקר
מקרה.
נאהד אשקר שרארי ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
אתגרי אל-נסויה אל-אסלאמיה (הפמיניזם
האסלאמי) בקרב נשים מוסלמיות בישראל
ד"ר תניא ציון וולדקס ,אוניברסיטת בן-גוריון
בנגב ,אוניברסיטת בר-אילן
נשים ודיינים במאבקי משמורת על "עם
ישראל" :המשכיות תרבותית ,גבולות
לאומיים ואזרחות ממוגדרת
12:00-11:30
הפסקה
12:30-12:00
ברכות
פרופ׳ צבי הכהן ,רקטור האוניברסיטה
פרופ׳ חיים היימס ,דיקן הפקולטה למדעי
הרוח והחברה
ד״ר עמליה זיו ,ראש התכנית ללימודי מגדר

14:00-12:30

אולם  ,001בניין אברהם בן דוד אוחיון למדעי
ההתנהגות ()98

אולם הסנאט ע"ש ו' א' מינקוף

אימהו ּת עכשווית
יו"ר :ד״ר ניצה ברקוביץ' ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פורמים את הבינאריות הגופנית/מגדרית
במדע הביו-רפואי
יו"ר :פרופ' הנרייט דהאן כלב ,אוניברסיטת
בן-גוריון בנגב

ד"ר חני ישראלי ,אוניברסיטת חיפה
אימהות כסובייקטים :מחשבות בעקבות
הוראת סמינר על אמהות

נשים ומלחמה :מבט פמיניסטי רב-תחומי -
מושב לזכר ד"ר יעל לוי-חזן ז"ל
יו"ר :ד"ר שרי אהרוני ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ד"ר קרן גואטה ,אוניברסיטת בר-אילן
לא רק אמא של  :....שקיפות ,תובענות
והתנגדות בקרב אמהות לצאצאים מבוגרים
הסובלים מקשיים חברתיים ונפשיים

ד"ר יעל לוי-חזן וד"ר אילת הראל-שלו,
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
נשים אקטיביסטיות כותבות/מדברות –
מגדר ,ספרות ופוליטיקה

ד"ר אורית ברשטלינג ,אוניברסיטת תל אביב
ואוניברסיטת חיפה
"עוד כישור בארסנל שלך" :יחסי אם בן
כמשאב להבניה של גבריות

ד"ר שיר דפנה-תקוע ,המכללה האקדמית
אשקלון וד"ר אילת הראל שלו
הפוליטיקה של הטראומה  -ניתוח חוויותיהן
של לוחמות באזורי קונפליקט

ד"ר אורטל סלובודין ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
אימהות אינטנסיבית כאמצעי לשיקום זהות
אצל נשים נלוות (ברילוקיישן)

ד"ר עמליה סער ,אוניברסיטת חיפה
"להגן על הקהילה שלי זה שאנשים ירגישו
שדואגים להם"  -נשים יהודיות בישראל
מתמודדות עם איום בטחוני
ד"ר שרון גבע ,מכללת סמינר הקיבוצים
ואוניברסיטת תל אביב
לא רשאיות להמריא :טייסות בחיל האוויר
הישראלי 1956-1948
15:00-14:00
ארוחת צהריים

פרופ' דפנה יואל ,אוניברסיטת תל אביב
מין ,מוח ומגדר :מעבר לבינאריות
ד"ר עתניאל א .דרור ,האוניברסיטה העברית
הגוף הרגיש
ד"ר דפנה אורן-מגידור ,האוניברסיטה העברית
הגוף הממוגדר ונורמות מוסריות בספרות
גניקולוגית של המאה ה17-
ד"ר לימור מעודד דנון ,האוניברסיטה העברית
כינון בינאריות גופנית/מגדרית בגופים
אינטרסקסואליים

17:00-16:30
הפסקה

18:30-17:00
אולם הסנאט ע"ש ו' א' מינקוף
מה פמיניסטי בלימודי מגדר
יו"ר :פרופ' חנה הרצוג ,אוניברסיטת תל אביב,
״שוות״ -המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית
מכון ון ליר בירושלים
פרופ' הנרייט דהאן כלב ,אוניברסיטת בן-גוריון
בנגב
גם ענוה לא תזיק ליסוד הפמיניסטי בלימודי
מגדר
ד"ר גילי הרטל ,אוניברסיטת בר-אילן
(מ)המקום שלי :דברים שרואים ממקגיל
ד"ר רנא זהר,המכללה האקדמית תל חי
פמיניזם כמקור לאקטיביזם :תכניות

ללימודי מגדר בקהילה הפלסטינית
ד"ר תמר הגר ,המכללה האקדמית תל חי
כמה פמיניסטית להיות :הרהורים על רווחי
ומחירי הפמיניזם בלימודי מגדר

19:30-18:30
מעגלי שיח

21:00

מסיבה!
ביאליק  ,26באר שבע

יום ה' – 22/02/18
10:00-09:30
התכנסות וכיבוד קל
אולם  ,015מכון אילזה כץ למדע וטכנולוגיה בתחום הננומטרי ()51

11:30-10:00
אולם אורן ,בניין קרייטמן ()26
כלכלה פוליטית פמיניסטית
יו"ר :ד"ר יאלי השש ,אוניברסיטת תל אביב
והמכללה האקדמית בית ברל
ד"ר יעל חסון ,מרכז אדוה ,אוניברסיטת תל אביב
היכן הנשים בכלכלה? מבט מגדרי על השדה
הכלכלי-אקדמי
פרופ' אורלי בנימין ,אוניברסיטת בר-אילן
הפמיניזם של ג'ואן טרונטו :הדמוקרטיה
המטפלת ,הדמוקרטיה שלצידך
פרופ' הלנה דה סביליה ,המכללה האקדמית
עמק יזרעאל  ,פרופ' מיכל פלגי ,אוניברסיטה
חיפה ד"ר מהא כרכבי סבאח ,אוניברסיטת בר-
אילן ,אוניברסיטת חיפה
ההתנסות של נשים בעמדות ניהול בכירות:
המקרה של נשים יהודיות ונשים ערביות
ד"ר טל מלר ,המכללה האקדמית צפת
כסף ,כוח ואי שוויון במשפחה הפלסטינית
בישראל

אולם  ,015מכון אילזה כץ למדע וטכנולוגיה
בתחום הננומטרי ()51
גבריות במרחבים מזרח-תיכוניים של
שליטה וכוח
יו"ר :ד"ר מתן בורד ,אוניברסיטת תל אביב

16:00-14:30

פרופ' ליאת קוזמא ,האוניברסיטה העברית
חיילים שיכורים ומלחים מוכי סיפיליס -
אתגרה של אימפריה

אולם  ,015מכון אילזה כץ למדע וטכנולוגיה
בתחום הננומטרי

אולם אורן ,בניין קרייטמן

ד"ר בני נוריאלי ,האוניברסיטה העברית
הג'וינט וה OSE-מבנים את הגבר היהודי
בצפון אפריקה1952-1948 ,

משפטניות קוראות טקסטים פמיניסטיים
קאנוניים
יו"ר :פרופ' יופי תירוש ,המכללה האקדמית ספיר

מרחבים משלהן :נשים בשדות האמנות
יו"ר :ד"ר רוני הלפרן ,אוניברסיטת תל אביב

יעל שגב ,אוניברסיטת בר-אילן
"חדר משלך ְ או רכב משלךָ -הרכב כמרחב
אינטימיות גברית מודרני בין ישראל
לפלסטין"

פרופ' יפעת ביטון ,המכללה למינהל
המסאית והסופרת ז'קלין כהנוב
פרופ' דפנה הקר ,אוניברסיטת תל אביב
ננסי לויט – פמיניזם לגברים

ד"ר סיון בלסלב ,האקדמיה ע"ש פולונסקי
במכון ון ליר בירושלים

ד"ר רותי לבנשטיין ,המכללה למינהל
קרול פייטמן  -הספרים

"בית הכוח" (זורח'אנה) באיראן ההיסטורית -
גברויות משתנות במרחב אתלטי מסורתי

ד"ר אורית גן ,המכללה האקדמית ספיר
דניז קנדיוטי  -לנהל משא ומתן עם
הפטריארכיה ,לנהל משא ומתן עם הבעל

יסמין ששון ,אוניברסיטת תל אביב ומנשר
לאמנות
רגעים של לסביות – נוהגות לאן?
דוד שפרבר ,אוניברסיטת בר-אילן ומכון שלום
הרטמן בירושלים
"חלומות מקווה" :האמנות היהודית
הפמיניסטית של מרל לדרמן-יוקלס בארה"ב
בשנות השבעים והשמונים
ד"ר יונת רוטמן
סטודיו משלנו – סיפורן של הנשים שייסדו
את המחול האמנותי בארץ-ישראל.

12:00-11:30

16:30-16:00

18:00-17:40

הפסקה

הפסקה

הפסקה

13:30-12:00

17:40-16:30

19:30-18:00

אולם הסנאט ע"ש ו' א' מינקוף

אולם הסנאט ע"ש ו' א' מינקוף

חגיגת ספרים של האגודה ללימודים
פמיניסטיים
יו"ר :פרופ' יפה ברלוביץ' ,ראשת האגודה
הצגת ספרי המחקר החדשים בנושאי
נשים ומגדר  ,2018-2017וציון מלאת
 20שנה להקמת האגודה הישראלית
ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר
ברכות :ד״ר חנה ספרן
יציגו את ספריהן:
פרופ' לילך רוזנברג | רונה ברייר גראב |
ד"ר דנה אולמרט | ארנה קזין | ד"ר יופי תירוש
| ד"ר סראב אבו רביעה-קווידר | פרופ' דפנה
הקר | טולה תמיר וד״ר סיגל עדן-אלמוגי | ד"ר
אורנה דונת | ד"ר רחל שגיא | ד"ר כנרת להד
דברי סיכום :פרופ׳ סילביה פוגל-ביז'אווי,
האגודה ללימודים פמיניסטיים

תקווה לשינוי ,#METOO ,והמאבק
באלימות מינית
יו"ר :ד"ר ענבל וילמובסקי ,האוניברסיטה
העברית

אולם  ,015מכון אילזה כץ למדע וטכנולוגיה
בתחום הננומטרי
מגדר חינוך ותרבות בחברה הערבית
בישראל
יו"ר :ד"ר ג'נאן פראג' פלאח ,המכללה הערבית
האקדמית לחינוך בחיפה
ד"ר כרמה זועבי ,המכללה הערבית האקדמית
לחינוך בחיפה
דמות האישה בתיאטרון הפלסטיני
ד"ר מוחמד ספורי ,המכללה הערבית האקדמית
לחינוך בחיפה
הספרות הנשית הערבית – התנגדות אמיצה
להפליה מגדרית
ד"ר אירית דלומי ,המכללה הערבית האקדמית
לחינוך בחיפה
מגזר – מגדר :חינוך מיוחד במגזר הערבי
ושינוי תפיסות חינוכיות וחברתיות
ד"ר ג'נאן פראג' פלאח ,המכללה הערבית
האקדמית לחינוך בחיפה

14:30-13:30
ארוחת צהריים
מכון אילזה כץ למדע וטכנולוגיה בתחום הננומטרי

מגדר בספרי הלימוד במגזר הערבי בארץ
אולם אורן ,בניין קרייטמן
הגוף הנשי :בין החברה למוסד
יו"ר :ד"ר שרה כהן שבוט ,אוניברסיטת חיפה
ענת טלמון ,אוניברסיטת תל אביב
"לא אמצא מנוחה" – פחד מלידה ומבדיקות
וגינאליות בהריון בקרב נשים שורדות
טראומות ילדות
ד"ר נחמה הכהן ,אוניברסיטת בר-אילן
ואוניברסיטת חיפה
שרה טנקמן ,אוניברסיטת תל אביב
עמדות ורצונות של נשים ישראליות ביחס
לבדיקות גינקולוגיות :בין מחקר לשינוי
חברתי
נעמה בר-און שמילוביץ ,אוניברסיטת חיפה
קווים לדמותה של העובדת המפוטרת בעת
הריונה

ד״ר טל ניצן ,האוניברסיטה העברית
תקווה חתרנית ו/ל/כמניעת אלימות מינית
ריבי גיליס ,אוניברסיטת תל אביב
הטרדות ופגיעות מיניות באקדמיה  -בין
תקווה לייאוש
מורן נאור" ,שיח פמיניסטי" ועמותת "כולן",
לובה פיין" ,שיח פמיניסטי" ועמותת "כולן"
הרשתות החברתיות בשירות המאבק
באלימות המינית
עו"ד רינאל שלאבנה בהותי ,״איתך-מעכי״
משפטניות למען צדק חברתי
Me, and the other one too

