
 

 

 

 

 
 

 

 בנושא מחקרל קורא להגשת הצעות לקבוצת קו

 תיכוני-נשים ומגדר במרחב המזרח

 

 

מלחמות האזרחים שפרצו בעקבותיו ומיליוני הפליטים , בשנים האחרונות, מאז ראשית האביב הערבי

להתערערותם של הגבולות תיכוני ללא הכר לנגד עינינו. -מערבה, משתנה המרחב המזרח נסיםה

תיכוניות, על מעמדן, על -ים השלכות דרמתיות גם על חייהן של נשים בחברות המזרחהלאומיים והאתני

ונזילותם מחייבת  התערערות הגבולותההבחנה בין המרחב הפרטי לציבורי. כמו גם על תפישות של מגדר 

לבחון  ,ובימים עברותיכוני בן זמננו -מרחב המזרחנשים ומגדר בגם את החוקרות והחוקרים, שעניינם 

דש הנחות יסוד, תפישות תיאורטיות וחלוקות מקובלות, כמו למשל זו המקובלת באקדמיה, בין חקר מח

התיכון, בין מחקר על נשים יהודיות לבין מחקר על נשים מוסלמיות -היישוב והציונות לבין חקר המזרח

  ונוצריות.

 

, םבראשית דרכ םוחוקרים ערבים ויהודים, בכירים וכאלה המצויי קול קורא זה מזמין חוקרות

תיכוני בהקשרים היסטוריים, -המזרחנשים ומגדר במרחב הקשורות בסוגיות במחדש  לדוןהמעוניינים 

היא לנסות  מחקרמטרתה של קבוצת ה, משפטיים, כלכליים ותרבותיים. אנתרופולוגייםסוציולוגיים, 

נויים שהתחוללו ועודם גבש תובנות הנובעות  מן השי, ללרענן את הישןאו  ,ולייצר ארגז כלים חדש

בין  .התיכון-במחקר של נשים ומגדר במזרח אותן ולהטמיע ןהמשיג, להתיכון-מתחוללים במרחבי המזרח

לאומי -לאומי ופוסטנשים ומגדר בעידן הם:  ,הרב תחומית מציעה לדיון מחקרהנושאים שקבוצת ה

ים הפמיניסטיים במרחב תיכוני; המאבק-קולוניאליזם בהקשר המגדרי המזרח-קולוניאליזם ופוסט

ומשמעויותיה של זהות לבנטינית בהקשר  מאפייניהוההיסטורי; י והעכשותיכוני בן הזמן -המזרח

בפלשתינה תחת השלטון הקולוניאלי קשרים בין יהודיות לערביות ערביות ו-יהודיותהמגדרי; 

מדינת ישראל, בישראל ו-ארץבגירושין ודיני משפחה נוכח פרשנות נשית חתרנית  ,נישואין המנדטורית, 

ירה הזתיכוני; -זהויות גבריות במרחב המזרח; (למשל קוד הלבוש )רעלה  ;צפון אפריקהבארצות ערב ו

; מחאה וייצוג של תיכוני-במרחב המזרח המשפטית העכשווית וההיסטורית בהקשר של נשים ומגדר

 .התיכון-של המזרח נשים ומגדר במרחב הווירטואלי

 

תמי רזי ר "דאביב ו-תיכון באוניברסיטת תל-ד"ר מירה צורף מהחוג למזרחתונחה על ידי המחקר קבוצת 

קבוצת מחקר זו היא השלישית במכללת ספיר.  מהמחלקה ללימודים רב תחומיים ובית הספר לתקשורת

 כשבעה חודשיםתפעל במשך הקבוצה מבין קבוצות המחקר שיזם הפורום הפמיניסטי של מכללת ספיר. 

של חברות הקבוצה.  המחקריםשיוקדשו לעבודה על  ,תכלול ארבעה מפגשים מרוכזים והפעילות

מחייבת  קבוצהההשתתפות באביב. -המפגשים ייערכו בחלקם במכללת ספיר ובחלקם באוניברסיטת תל

 המחקר קבוצת  עם סיומה שלנוכחות פעילה בכל המפגשים. עבודה על מחקרים חדשים שטרם פורסמו ו

 



 

 

 

 

 

או כגיליון מיוחד כספר ערוך פות כנס שבו יוצגו המחקרים, אשר יקובצו למטרות פרסום יארגנו המשתת

 .2016ביוני,  30-תושלם עד השל המאמרים טיוטה ראשונית  עת.-בכתב

 

 

  

 :*מועדי המפגשים

                   2015דצמבר ב 15ג' יום . 1

                ופשת סמסטר(ח) 2016 פברוארב 16 ,ג'יום . 2

                ( פסחופשת )ח 2016 אפרילב 19 ,ג'יום . 3

    **)לפני הרמדאן( 2016ביוני  7 ,יום ג'. 4

 

 . שעות המפגשים יפורסמו בהמשך* המועדים ניתנים לשינוי

 שתהיה אפשרות למפגש אחרון של יומיים עם לינהאנו מקוות **

 

 

, בנובמבר 10-העד לתאריך קשים לשלוח הצעה מתב קבוצהחוקרות וחוקרים אשר מעוניינים להשתתף ב

  :מיילל

tamarr@sapir.ac.il  :או למיילmirat@post.tau.ac. ,הכוללת: 

 .(התקשרות דרכי כולל) מקוצרים קורות חיים .1

 .למידהקבוצת הבהמוצע כתיבה של פרויקט ה מילים  200-250 תיאור בן .2
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 תמי רזיד"ר     ד"ר מירה צורף

 


