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2בניין 2103כיתה |התכנסות והרשמה 10:00-09:30
..................................................................................

ברכות  11:00-10:00

דורון לביא-דיקן הפקולטה למדעי החברה והרוח 

תמר הגר-התוכנית ללימודי מגדר 

אשה לאשה מרכז פמיניסטי     , חנה ספרן: ר"יו–מושב פתיחה 

חיפה

הזדמנויות ואתגרים  : ייצור ידע פמיניסטי באקדמיה

אוניברסיטת תל אביב  , יונס-יחיאתגריד–מבפנים ומחוץ 

ייצור ידע פמיניסטי באקדמיה בראי העבר והווה של לימודי  

אוניברסיטת  , שרי אהרוני-( ובעולם)מגדר בישראל 

גוריון בנגב-בן
..................................................................................

ארוחת בוקר קלה11:30-11:00
..................................................................................

1מושב 13:00-11:30

2102כיתה |' א1מושב 

,  אתניות, מגדר: השלכותיה המתמשכות של ההגירה

המכללה האקדמית ספיר, רון-סיגל נגר: ר"יו-מרחב , לאומיות

,  נקו'שבציוליה , סובייטיות בהגירה-נשים פוסט■ 

גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

,  "ההגירה החדשה"-של סלקציה במרחב פרקטיקות■ 

המכללה האקדמית ספיר  , בנדריהםריינהרעות 

חוויית חייהן של נשים": הגירה אל העולם האחר"■ 

אוניברסיטת  , אליס גאיה, יהודיות שנישאו לגברים ערבים

גוריון בנגב-בן

,  הגירה והתנגדות, מגדר–מאבקים שמגיעים מהשוליים ■ 

גוריון בנגב-אוניברסיטת בן, ששוןבוזחישחלי 

2103כיתה |'  ב1מושב 

אוניברסיטת תל אביב, עדי מורנו: ר"יו-למתוח את הגוף 

בקרב פלסטיניות  ' מקום'מגדר ו, ספורט פנאי: גוף במעבר■ 

אוניברסיטת תל אביב, סוזי בן דורי, אזרחיות ישראל

האשההבניית דמות -" ?האין עבודת הבית משעשעת"■ 

,  בן שחרטהרלבאראלה , 70-40במדורי הכושר משנות ה 

האוניברסיטה הפתוחה

מבט פמיניסטי על החינוך הגופני של  : אני-חינוך גוף■ 

המרכז הבינתחומי הרצליה, דביר-רמתיאורנית, נערות

נערות ישראליות נושאות ונותנות על  : ישראליתוונדרוומן■ 

המכללה  , עינת לחובר, הגדרות של נשיות חזקה והצלחה

המכללה האקדמית לחינוך, שוש דוידסון, האקדמית ספיר

המרכז הבינתחומי הרצליה, דביר-רמתיאורנית, גורדון

2104כיתה |'   ג1מושב 

-פמיניזם וממסד , נשים: על כליו של האדון

חי-המכללה האקדמית תל, ר יעל סילבר"יו

נשים צעירות מבנות  -סובייקטיביות נשית עם חיוך ■ 

,  דלית שמחאי, ליברלי-זהות תחת ההיגיון הניאו

אוניברסיטת  , עמליה סער, חי-המכללה האקדמית תל

אוניברסיטת חיפה, עליזה לוין, חיפה

,  תפיסת המנהיגות של נשים פלסטיניות בישראל■ 

אוניברסיטת חיפה, מנאל שלאבי

בחינה מגדרית של תהליכי הכשרה  ? מוכשרות לטכנולוגיה■ 

,  ל"של נשים צעירות לשירות טכנולוגי בצה

האוניברסיטה העברית בירושלים  ,  טואטי-אפרת כהן

לחימה  -חוויותיהן של נשים תומכות-? בצבא" חדר משלה"■ 

אוניברסיטת  , שלו-אילת הראל, בחדרי מלחמה קדמיים

גוריון בנגב-בן
..................................................................................

הפסקת קפה13:30-13:00
..................................................................................

2מושב 15:00-13:30

2104כיתה |'   א2מושב 

,  ספדי-חלבי יזראן'ח: ר"יו-כחוויה אמהות, כמוסדאמהות

חי-המכללה האקדמית תל

המתת תינוקות  " דעתה מיושבת עליההיתהמחמת שלא "■ 

נעמי  , (1964-1948)בשנות בינוי האומה אמהותיהןבידי 

האוניברסיטה העברית בירושלים  , לבנקרון

תובענות והתנגדות בקרב  , שקיפות....:  של אמאלא רק ■ 

לצאצאים מבוגרים הסובלים מקשיים חברתיים  אמהות

אילן-אוניברסיטת בר, קרן גואטה, ונפשיים

,  וניצה ברקוביץלוינסשירי , בקונפליקטאמהות■ 

גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

הבניית משמעות  -"למלא את החלל שנוצר בבטן הרכה"■ 

,   לאובדן הריון או אובדן יילוד בקרב נשים יהודיות בישראל

אילן-אוניברסיטת בר, מזרחי-אסנת אלגום

2102כיתה |'   ב2מושב 

,  סאבאתופאחה: ר"יו-פמיניזם וסוכנות חברתית , נשים

חי-המכללה האקדמית תל

כליאה של הדרת כבוד והחוק למניעת שתלטנות קיצונית  ■ 

אילן-אוניברסיטת בר, קוורטיןאילנה , במסגרת משפחה

לגברים עם  , סיבות לנישואין של נשים בדואיות אקדמאיות■ 

נקודת המבט של  -( ה"מש)מוגבלות שכלית התפתחותית 

אוניברסיטת חיפה, בנימיני-איריס מנור, הנשים

המשכיות פמיניסטית בקמפיין למניעת  : נשארות בתמונה■ 

האוניברסיטה  , טל ניצן, אלימות נגד נשים בגואטמלה

העברית בירושלים

נישואי צעירות  " רציתי להיות כלה אבל לא אישה"■ 

נוזהה, כאסטרטגיה חברתית לשליטה ולאפליית נשים

המכללה האקדמית ספיר  , אלהוזיילאלאסד

הכנס הארצי הרביעי של

תכניות המגדר בישראל
חי-במכללה האקדמית תל2019בפברואר 7, יום חמישי

:  האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים

חגיגת ספרים חדשים בנושאי נשים ומגדר

2019' פבר-2018' פבר

מצגת רצה



.................................................................................

ארוחת צהריים15:45-15:00
..................................................................................

3מושב 17:15-15:45
2103כיתה |'   א3מושב 

מרכז קהילתי קצרין, עיניסיטוןשרון : ר"יו-תשוקה ואי נחת 

נשים מדברות על תהפוכות  : כשהתשוקה משנה פניה■ 
חי  -המכללה האקדמית תל, אביגל מור, תשוקתן

סובייקטיביות ותשוקה נשית              : בין פגיעות לסוכנות פועלת■ 
חי  -המכללה האקדמית תל, שלי לויט, בסדרות ערפדים

המכללה  , רות פרסר, איך להיות פמיניסטית בציבור■ 
חי  -האקדמית תל

היסטוריוניות פמיניסטיות בחיפוש  : תשוקה מאובקת לידע■ 
המכללה  , תמר הגר, אחרי נשים בשולים החברתיים

חי  -האקדמית תל

2104כיתה |' ב3מושב 

חי-תלהאקדמיתהמכללה, יעל גרינשטיין: ר"יו-עבודה 

יזמות עסקית חרדית כמשא ומתן? ניצחון החומר על הרוח■

,בהרב-מייזלסלירון , של היפתחות והסתגרותפרקטיקותעל 
גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

לא אשתוק עוד ולא אקבל רק מה שנותנים  , לא אסכים עוד■

עמדותיהן והשקפות עולמן של נשים דרוזיות מצליחות    ": לי
גוריון בנגב-אוניברסיטת בן,יוסף סוידסלמאן, בחינוך

,                    הדרה מוצלבת מעבר למוצא וגזע: מהגרות בישראל■
גורמזאנושחר -בת, מדד הבטחון של נשים,איסטושינהאסיה 

הכיוון מזרח, גורפינקל

כפרספקטיבה  , לאומיות-מעמד אתנו, מאבקי מגדר■
,  טל מלר, תהליכית על תיאוריית הצטלבות המיקומים

אילן                           -אוניברסיטת בר, אורלי בנימין, המכללה האקדמית צפת

2102כיתה |'  ג3מושב 

רוזנבליטאורית : ר"יו-ים /להתבונן בייצוגים של אחרות
'יוניון קולגהיברו

על פמיניזם דתי וקולנוע של  : שלא עשני גוי, שעשני כרצונו■ 
המכללה האקדמית ספיר                                              , יעל שנקר, נשים דתיות בישראל

כתיבה ושתיקה בשירת  , פיגורות של דיבור: איברי השירה■ 
גוריון בנגב                            -אוניברסיטת בן, חמוטל צמיר, נשים וגברים

טרנסיים-פמיניסטייםאובדניםעל ": ?האם הוא אחותנו"■ 

אוניברסיטת תל אביב                            , שטנדלמעין , ופתחים לסולידריות

,  אשמה ואחריות, בושה: המבט הגברי וכינון הזהות הנשית■ 
אילן  -אוניברסיטת בר, תניה רגב

..................................................................................

הפסקת קפה17:45-17:15
..................................................................................

4מושב 19:15-17:45
2104כיתה |'   א4מושב 

אוניברסיטת חיפה, חדוה איל: ר"יו-לימודי מוגבלויות 

,  מתווה ללימודי ביקורת מוגבלות פמיניסטיים בישראל■ 
סולה  , בחיפההמכללה האקדמית הערבית , דלומיאירית 

י"אס, שלי

מורות כבדות שמיעה וחרשות  –ושילוב בחינוך מודלינג■ 
המכללה  , דלומיאירית , במערכת החינוך בישראל

,  האקדמית הערבית בחיפה

,  סולה שלי, מעבר לפמיניזם-מגדר בקהילה האוטיסטית ■ 
י"אס

כפי  , הקשר בין פמיניזם לתפיסה ביקורתית של מוגבלות■ 
אשה  , יחזקאל־להטאסנת , שמתבטא באקטיביזם בשטח

לאשה מרכז פמיניסטי חיפה            

2103כיתה |'  ב4מושב 

אילן-אוניברסיטת בר, רונית עיר שי: ר"יו-לידה 

על תצורות של ידע מילדותי  : שאלה נשית, ידע גברי■
אביטל, "התולדתספר "ויחסי אבות ובנות בהקדמה ל

אוניברסיטת תל אביב  , אשד' דוידוביץ

הרחם כקבר  –" ללדהאין וכחכי באו בנים עד משבר "■ 

-רות קרא, כמעי וכארון, הרחם כקבר וארנק, וארון
אוניברסיטת חיפה, קניאלאיוונוב

חוקרת  , לייסנראומי, המאבק לזכות הבחירה בלידה■ 
עצמאית

2102כיתה |'  ג4מושב 

בית ספר עינות גליל, מילי רומי: ר"יו-חוק האב מחדש 

מבט ביקורתי על האבהות  : אבות שפים, אימהות מבשלות■
אילן  -אוניברסיטת בר, קנולאפרת , החדשה

על תפקידה של  : אבהות מעורבת בין משפחה למדינה■
,  המדינה בשימור חלוקת העבודה המגדרית במשק הבית

המכללה האקדמית אשקלון  , וייסוידובסקי-נדב פרץ

הפער בין האב  : גורמים המעכבים מעורבות אבהית■
אילן-אוניברסיטת בר, אור ענבי, המעורב והגבר החדש

,  קונפליקט-עובדות סוציאליות ואבות בשירותי הרווחה ■

ממצאים מאתנוגרפיה  : הצטלבויות מיקומים ויחסי כח
, מזרחירלי, ארגונית בלשכות לשירותים חברתיים בישראל

המכללה  , וייסוידובסקי-נדב פרץ, המכללה האקדמית אשקלון
האוניברסיטה העברית  , הלפרןעיינה , האקדמית אשקלון

בירושלים

..................................................................................

כוס יין ופרידה, סיכום20:00-19:15

20:00הסעות יוצאות בשעה 
..................................................................................

חי-במכללה האקדמית תל2019בפברואר 7יום חמישי 

כנס הארצי הרביעי של

תכניות המגדר בישראל

■הרשמה: השתתפות בכנס ובהסעות בכפוף לרישום מראש באתר■

https://payment.telhai.ac.il/he/gender-studies-conference#no-back

