
התכנסות על קפה ועוגה

ברכות
יו"ר: פרופ' רחל בן-ארי, ראש התכנית ללימודי מגדר, 

אוניברסיטת בר-אילן

מר מוטי משען, ראש מערך הנשיא, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' דב שוורץ, יו"ר הועדה ללימודים בינתחומיים, 
אוניברסיטת בר-אילן

גב' שרונה יזרעאלי וטמברג, נציגת משפחת יזרעאלי

מרכז ושוליים
יו"ר: פידאא טבעוני-אבו-דבאי, התכנית ללימודי מגדר 

דורית יוסף - נשים "ייקיות" בארץ ישראל - פמיניסטיות 
בלי להתכוון?

גילי הרטל - "לפחות תשימו איזה אישה לקישוט" - 
פוליטיקה של מגדר ובושה במרכז הגאה בתל אביב

מתדיינת - פרופ' דבורה ברנשטיין, החוג לסוציולוגיה 

ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת חיפה

להקים תכנית עם דפנה יזרעאלי: התחברות לפועלה
יו"ר: רחל הלל, מנכ"לית איפ"א - איגוד ישראלי לפיתוח ארגוני

פרופ' מרגלית שילה, המחלקה ללימודי א"י וארכיאולוגיה, 
אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר אלישבע באומגרטן, התכנית ללימודי מגדר והמחלקה 
לתולדות ישראל, אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר אומי לייסנר, התכנית ללימודי מגדר, 
אוניברסיטת בר-אילן

סיגל אופנהיים-שחר, מרכז ד.פ.נ.ה

ארוחת צהרים

בין מודלים משפחתיים שמרניים ואלטרנטיביים

יו"ר: עמליה חציר, התוכנית ללימודי מגדר

נטע ארנון-שושני - "יום אחד בעלי" או "אני אחר 
הצהרים תמיד פה"? פתרונות מגדריים במעמד 

הבינוני והנמוך 

רונית ליברמנש ורדי - סוטות מפולחן ה"נשיות האמיתית"

מתדיינת - ד"ר סראב אבו-רביעה-קווידר,

המכונים לחקר המדבר ע"ש בלאושטיין, אוניברסיטת בן-גוריון

09:30 - 09:00

09:45 - 09:30

 11:00 - 09:45

 

 12:15 - 11:00

13:00 - 12:15

14:15 - 13:00

גבריות חדשה 
ברכות: פרופ' חיים טייטלבאום, רקטור, אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר דני קפלן - הענקת פרסים לזוכות בתחרות עבודות בנושא 
גבריות: שרון שטיינר, אורטל בארי ורחל רז

יו"ר: שלומית ליר, התכנית ללימודי מגדר

אפרת קנול - בשם האב - על אבהות וגבריות במבני 
משפחה חדשים

שרה שוכהנדלר- גבריות חדשה: מיפוי ואפיון ערכים 
ועמדות המרכזיים לדמותו של הגבר החדש בישראל

מירב פרץ - איתגור דפוסים של גבריות הגמונית בקרב 
גברים שנמנעו משרות צבאי בישראל

מתדיין - ד"ר חן נרדי, יו"ר משותף של "התנועה לגבריות חדשה"

16:00 - 14:15

הפסקת קפה 16:30 - 16:00 

לחגוג את הפמיניזם: 
הספר "מין, מגדר ופוליטיקה" כציון דרך 

יו"ר: פרופ' אורלי בנימין, המחלקה לסוציולוגיה 

ואנתרופולוגיה והתכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר לינדה עפרוני, יועצת כלכלית ומשפטית המתמחה 
בייעוץ בענייני שכר ותנאי עבודה

ד"ר סוהאד דאהר-נאשף, מכללת אורנים, מכללת 
אל-קאסמי לחינוך, רכזת תוכנית חקר המגדר במדה אל-כרמל

פרופ' הנרייט דהאן-כלב, התוכנית ללימודי מגדר, 
אוניברסיטת בן-גוריון

פרופ' חנה הרצוג, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, 
אוניברסיטת תל-אביב

19:00 - 17:30

הרצאת אורחת 
Prof. Agnieszka Graff, Institute of the 
Americas and Europe, University of Warsaw 

Whatever Happened to Second Wave Feminism 
(and should we laugh or cry about it)?
A Biased View of Conflicting Hypotheses

17:30 - 16:30
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יום רביעי, ב' בניסן תשע"ג, 13.3.13

מרכז הכנסים ע"ש פלדמן )בנין מס' 301( אוניברסיטת בר-אילן

הכנס המדעי השני להצגת עבודות המחקר של תלמידות התכנית

בסימן עשור לפטירתה של מייסדת התכנית ללימודי מגדר פרופ' דפנה יזרעאלי ז"ל

"ביכורי מגדר"

למידע נוסף:

התכנית ללימודי מגדר
אוניברסיטת בר-אילן
0 3 - 5 3 1 8 2 3 0

Gender.studies@mail.biu.ac.il  www.facebook.com/barilangenderM
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ללימודי מגדר התכנית 
המרכז לחקר נשים ומגדר ע"ש דפנה יזרעאלי


