
 :הרצוג חנה 'פרופ של האקדמאית בהנחייתה המארגנת הוועדה

 
 מעין גולדמן               אור לי אביב

 
 עינת גלילי                  שירי אייזנר

 
 שירה יסעור               סוזי דורי בן

  

 התכנסות  09:00                       

 דקאן הפקולטה למדעי הרוח , זיסראייל      : ברכות 09:30                       

  NCJWראש התכנית ללימודי נשים ומגדר בסיוע , חנה הרצוג                    
  

   קווירימרחבים של קיום : מושב ראשון 11:05-9:45                       
 הפקולטה למשפטים, אייל גרוס: ר"יו  

   ים וכלי נגינה/יחסים בין מבצעות: על אהבת האחר  
 התכנית ללימודי מגדר, שירה יסעור  

 יזם'ואייג ביפוביההקשר בין  -" כשתגדלי זה יעבור לך"  

 התכנית ללימודי מגדר, אייזנרשירי   
 HIVבקרב נשאי " טקס מעבר"של  היבט המוות הפיזי והחברתי תוך קיומו: החיים בצל הנגיף  
  החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגי, ארז סבן  
  

 חברתי-פוליטי: מושב שני 12:30-11:10                     
 והפקולטה למשפטים NCJWהתכנית ללימודי נשים ומגדר בסיוע , דפנה הקר: ר"יו  

 הריון ולידה של חברות כנסת בישראל: בטן רכה  
    התכנית ללימודי מגדר, פלר אושיק  
 בהשכלה בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל  הומוגמייםנישואין   
 החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מהא כרכבי סבאח  

  חשיבה מחודשת אודות יחסי הכוח בין נשים בזנות ללקוחות   
 בית הספר לעבודה סוציאלית, רחלי טל  

     
 עם כיבוד קל -הפסקת צהריים  13:00-12:30                      

 
 קודמים גילגוליםמופע על ": אני אישה לוחם: "'פרפורמנס' 13:40-13:00                      

 החוג לתיאטרון, דניאל כהן לוי  

 
 ניתוח תרבותי במבט מגדרי: מושב שלישי 15:00-13:40                      

  NCJWהתכנית ללימודי נשים ומגדר בסיוע  , כנרת להד: ר"יו  
 אצל אתגר קרת  הגמוניזציה-אבהות כרה? הגבר הישראלי החדש  

 בית הספר למדעי התרבות, עומר פרידמן  

  תשוקה נשית במבט פמיניסטי: ודיכוי התשוקה –התשוקה לדיכוי   
    בית הספר למדעי התרבות, לויטשלי   
 (Shōno Yoriko) שכתוב ביקורתי של מיתולוגיה יפנית ביצירות של שונו יוריקו":  תמיד חשבתי שאני גבר"  

 בית הספר למדעי התרבות, אירית ויינברג  

 
 הורות: מושב רביעי 16:30-15:10                      

 NCJWראש התכנית ללימודי נשים ומגדר בסיוע  , חנה הרצוג: ר"יו  

 שבגרו  לאחר ילדיהם של עולמם תפישת על ההורים אחד של מהארון היציאה השלכות  

 התכנית ללימודי מגדר, דנית גופר  

 התמודדויות דיאלקטיות ייחודיות: הורות גאה באמצעות פונדקאות  
 בית הספר לעבודה סוציאלית, ארקין-אריאל כהן  

 ? בחירה בשעבוד או בחירה בחופש –פונדקאות חוצת גבולות   
 מרכז צבי מיתר ללימודים מתקדמים בפקולטה למשפטים, שרון בסן  
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השלישי  תחומי השנתי -הכנס הבין
 לתלמידות ולתלמידי מחקר

 
 2014באפריל  2

 496גילמן 


