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

ع وتسجيل    10:00–09:30 2بناية 2103غرفة |تجمُّ
.........................................................................................

امرأة           ، حانا سافران: رئيسة الجلسة-كلمات ترحيبّية ومحاضرات افتتاحّية 11:00–10:00

املركز النسوي حيفا           –المرأة 

ّية العلوم االجتماعّية واإلنسانّية 
ّ
ليڤليدورون –عميد كل

تمار هاجر–الِجنِدربرنامج دراسات 

رص وتحّديات: بناء معرفة نسوّية في األكاديمية
ُ
ف

أبيب-جامعة تّل يونس، -تغريد يحيى–من الّداخل والخارج

بناء معرفة نسوّية في األكاديمية في مرآة املاض ي والحاضر لدراسات 

قبفي النّ چوريون -جامعة بنسري أهروني، –( والعالم)في إسرائيل الِجنِدر 

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

وجبة فطور خفيفة11:30–11:00
..................................................................................

1جلسة 13:00–11:30

2102غرفة|«أ»1جلسة 

داعيات املستمّرة للهجرة
ّ
ّرئيسة                                –ز، العرقّية، القومّية والحيّ الِجنِدر: الت

ّية األكاديمّية سبيررون، -نچارسيچال: الجلسة
ّ
الكل

ي في الهجرة، ■  حاد الّسوفييتّ
ّ
-امعة بنج، شفتسنكويوليا نساء ما بعد االت

في الّنقبچوريون 
ّية ،بندريهامرعوت رينا ،«الهجرة الجديدة»–ممارسات االنتقاء في الحّيز ■

ّ
الكل

سبيراألكاديمّية 

عرب،تجربة حياة نساء يهودّيات تزّوجن من رجال:«"الهجرة إلى العالم اآلخر»■
في الّنقبچوريون -جامعة بن، چاياأليس 

-حيشبوز حيلي ، الهجرة واملقاومة، الِجنِدر–املقاَومات القادمة من الهوامش ■ 
في الّنقبچوريون -جامعة بن،ساسون 

2103غرفة|«ب»1جلسة 

أبيب-جامعة تّل عدي مورينو، :رئيسة الجلسة-مّد الجسم 

لدى                     «مكان» -رياضة ترفيهّية، ِجنِدر و:جسم في طور االنتقال■ 

أبيب-جامعة تّل سوزي بن دوري،الفلسطينّيات مواطنات دولة إسرائيل، 

ًيا؟» ■ 
ّ
ي-« أليس العمل املنزلّي مسل

ّ
اقة البدنّية بناء صورة املرأة في صاالت الل

، الجامعة املفتوحةشاحر-بنطاهرليڤأريئيال ،70-40منذ سنوات 

ربّية البدنّية لدى الفتيات: أنا-تربية بدن■ 
ّ
ورنيتأ، نظرة نسوّية على الت

هرتسلّيااملركز متعّدد املجاالت ، دڤير-ر ماتي

عريفاتيتفاوضن  على تفتيات إسرائيلّيات: املرأة األعجوبة اإلسرائيلّية■ 
ّية األكاديمّية  ، لحوبرعينات األنوثة القوّية والّناجحة،

ّ
شوش ، بيرسالكل

ربية ،دڤيدسون 
ّ
ّية األكاديمّية للت

ّ
املركز ، دڤير-رماتيأورنيت، چوردون الكل

هرتسلّيامتعّدد املجاالت 

2104غرفة|«ج»1جلسة 

سوّية واملؤّسسة، : عن أدوات السّيد
ّ
ساء، الن

ّ
ياعيل:ةرئيسة الجلسالن

ّية األكاديمّية تّل ، سيلڤر
ّ
حاي-الكل

اتّية األنثوّية مع ابتسامة ■ 
ّ
حت املنطق نساء شاّبات يبنيَن هوّياتهّن ت-الذ

ّية األكاديمّية تّل ، سمخايداليتليبرالّي، -الّنيو
ّ
، ماليا ساعرع، حاي-الكل

جامعة حيفا،ليڤينعليزاجامعة حيفا، 

ساء الفلسطينّيات في إسرائيل■ 
ّ
ة  حيفاجامعمنال شلبي، ،مفهوم قيادة الن

كنولوجيا؟■  ّ
الت للت ة للخدمفحص جندرّي لتأهيل نساء شاّباتمؤهَّ

الجامعة ، طواطي-كوهنإفراتالّتكنولوجّية في جيش الّدفاع اإلسرائيلّي، 

العبرّية في أورشليم القدس

تال في غرف القتجارب نساء داعمات للقتال-في الجيش؟ « غرفة خاّصة بها»■ 
في الّنقبچوريون -جامعة بنشلو،-هرئيلايالت األمامّية، 

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

استراحة قهوة13:30-13:00
..................................................................................

2جلسة 13:30-15:00

2104غرفة  |« أ»2جلسة 

:  رئيسة الجلسة-األمومة بوصفها مؤّسسة، األمومة بوصفها تجربة 

ّية األكاديمّية تّل خيزران صفدّي، ا
ّ
حاي-لكل

 ■" 
ً
سنوات قتل األطفال بأيدي أّمهاتهم في« ألّنها لم تكن مستقّرة نفسيا

الجامعة العبرّية في أورشليم ، لڤنكروننعامي ،(1964-1948)بناء األّمة 
القدس

غين       شّفافّية، شكوى ومقاومة بين أمّهات ألبناء بال...: -ليس فقط أّم لـ■
ن إيال -جامعة بار،جواتاكيرن يعانون من صعوبات اجتماعّية ونفسانّية،

في يون چور -جامعة بن، بركوڤيتشونيتسالڤينسشيري أمّهات في صراع، ■ 
الّنقب

ذي»■ 
ّ
قدان بناء داللة لفقدان الحمل أ ف« أصاب البطن املترّهلملء الفراغ ال

ساء اليهودّيات في إسرائيل، 
ّ
، زراحيمالچومأسنت املولود الحديث بين الن

إيالن -جامعة بار

2102غرفة|«ب»2جلسة 

احة سابا، :رئيسة الجلسة–نساء، نسوّية ووكالة اجتماعّية
ّ
 تف

ّ
ّية الكل

حاي-األكاديمّية تّل 

رف وقانون منع الّسيطرة املتطّرفة في اإلط■ 
ّ
العائلّي، ار حبس على خلفّية الش

إيالن -جامعة بار، كوارطنايلينا

أسباب زواج نساء بدوّيات أكاديمّيات من رجال ذوي إعاقة ذهنّية  ■ 
سائّي، –تطورّية 

ّ
اجامعة حيف، بنياميني-منور ايريسمن املنظور الن

ساء استمرارّية نسوّية في حملة ملنع العنف ضّد ا: باقيات في الّصورة■ 
ّ
لن

الجامعة العبرّية في أورشليم القدس، نيتسانطال في غواتيماال، 

راتيجّية استزواج الفتيات ِبَوْصفه« أردُت أن أكون عروًسا، لكن ليس امرأة"■ 
ساء والّتمييز ضّدهّن،

ّ
زهة األسد الاجتماعّية للّسيطرة على الن

ُ
ّيةهزيل، ن

ّ
الكل

األكاديمّية سبير

املؤتمر الّسنوّي الّرابع

في إسرائيلالِجنِدر لبرامج 
ّية األكاديمّية تّل 2019شباط 7يوم الخميس، 

ّ
حاي-، في الكل

: الرابطة اإلسرائيلية للدراسات النسوية

( سويةالجن)والجندراحتفالية كتب جديدة في موضوع النساء 

2019شباط -2018شباط 
شرائح جارية العرض



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

وجبة غداء15:45–15:00

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

3جلسة 17:15–15:45
2103غرفة |«أ»3جلسة 

هوة واالستياء 
ّ
ينكتسر املركز الجماهيرّي عيني، شارون:رئيسة الجلسة–الش

هوة■ 
ّ
ّية ر، مو أبيغالعن اضطرابات شهواتهّن، نساء يتحّدثن:حين تتغّير الش

ّ
الكل

حاي-األكاديمّية تّل 

هوة: بين الضعف للتغيير الناشط■
ّ
اتّية والش

ّ
سائّية في أالذ

ّ
فالم مّصاص ي الن

ّية األكاديمّية تّل ، ليڤيطشيلي الّدماء، 
ّ
حاي-الكل

ّية، برسرروت في العلن، كيف تكونين نسوّية■ 
ّ
ايح-األكاديمّية تّل الكل

اة باملعرفة■ 
ّ
هوة املغط

ّ
هوامشمؤّرخات نسوّيات في بحثهّن عن نساء على ال:الش

ّية األكاديمّية تّل ،هاچرتمار االجتماعّية، 
ّ
حاي-الكل

2104غرفة |«ب»3جلسة 

الجامعة املفتوحة،چرينشطاينياعيل: رئيسة الجلسة-عمل 

من تفاُوضّية حول ممارسات« حريدّية»انتصار املاّدة على الّروح؟ ريادة أعمال ■
في الّنقبچوريون -جامعة بن، باهاراڤ-مايزلسليرون االنفتاح والعزلة، 

عطى فقط"■
ُ
 ولن أقبل بما أ

ً
، لن أصمت ثانية

ً
ات مواقف ووجه": لن أرضخ ثانية

ربّية، 
ّ
-ة بنجامع، سلمان يوسف سويدنظر لنساء درزّيات ناجحات في مجال الت

في الّنقبچوريون 

إقصاء ُمتقاطع يتجاوز األصل والِعرق : مهاجرات في إسرائيل■
ساء، ،ايستوشيناآسيا 

ّ
ر األمن لدى الن

ّ
، لجورفينكرمزانوجوشاحر-باتمؤش

ا
ً
جاه شرق

ّ
االت

ا لنظرّية تقاطع القومّية ِبَوْصفها منظوًرا عملي  -، املكانة العرقّيةِجنِدرّيةنزاعات ■
ّية األكاديمّية صفد، طال ميلر، املواقع، 

ّ
إيالن -جامعة باربنيامين، أورليالكل

2102غرفة |« ج»3جلسة 

ل امُّ
ّ
هيبرو, ليطروزنبأوريت :رئيسة الجلسة–في تمثيالت اآلخرين واألخرياتالت

يونيون كوليج 

سوّية الّدينّيةعن: خلقني حسب مشيئته، لم يخلقني غير يهودّية■ 
ّ
والّسينما لدىالن

ساء املتدّينات في إسرائيل،
ّ
ّية األكاديمّية ، اشنكارياعيلالن

ّ
بيرسلكل

عر■  ِ
ّ
ساء والّرج: أعضاء الش

ّ
حموطالال، ُصَور الكالم، الكتابة والّصمت في ِشعر الن

في الّنقبچوريون -جامعة بنتسمير، 
ا ومداخل للّتض: «هل هو أختنا؟»■  امن، حول منتحرين نسوّيين متحّولين جنسي 

أبيب-جامعة تّل ، شطندلمعيان 

كورّية وبناء الهوّية األنثوّية■ 
ّ
نب وامل:الّنظرة الذ

ّ
عور بالذ

ّ
سؤولّية،العار، الش

إيالن -جامعة بار، ريچڤتانيا 

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

استراحة قهوة17:45-17:15
..................................................................................

4جلسة 19:15-17:45

2104غرفة |«أ»4جلسة 

جامعة حيفاايل، حدڤا:رئيسة الجلسة-دراسات اإلعاقة 

ط■ 
ّ
 ، دلوميايريتنسوّية ملراقبة اإلعاقة في إسرائيل،دراساتمخط

ّ
ّية الكل

األكاديمّية العربّية في حيفا

مات–في الّتعليم والّتمازجالّنمذجة■ 
ّ
ربية ضعاف الّسمع وُصّم معل

ّ
في منظومة الت

ّية األكاديمّية العربّية في، دلوميايريتوالّتعليم في إسرائيل، 
ّ
سوال شلي، حيفا، الكل

ة
ّ
باحثة مستقل

دّي الِجنِدر■  سوّية،–في املجتمع الّتوحُّ
ّ
ةبسوال شلي، ما بعد الن

ّ
احثة مستقل

ى في ال■ 
ّ
سوّية واملفهوم الّنقدّي لإلعاقة، كما يتجل

ّ
شاطّية في العالقة بين الن

ّ
ن

سوّي للّدراسات، الهط-يحزكلأسنت امليدان،
ّ
امرأة المرأة مركز حيفا الن

2103غرفة |«ب»4جلسة 

إيالن -بارجامعة شاي، -عيررونيت:رئيسة الجلسة-والدة 

فولة وعال: معرفة ذكورّية، سؤال أنثوّي ■
ّ
قات حول تشكيالت معرفّية من الط

َير»اآلباء والبنات في مقّدمة  -جامعة تّل ،ايشدداڤيدوڤيتشاڤيطال، «كتاب الّسِ
أبيب

بًرا وتابوًتا، الّرحمقالّرحم ِبَوْصِفه-« قّوة للوالدةألّن األجّنة قد دنت إلى املولد وال"■ 
جامعة كنيال،نوڤايڤ-روت كاراأمعاًء وتابوًتا، ومحفظة، و ِبَوْصِفهقبًراِبَوْصِفه

حيفا

ة، اليسنرأومي الّنضال من أجل الحّق في اختيار الوالدة،■ 
ّ
باحثة مستقل

2102غرفة |«ج»4جلسة 

ًدا 
ّ
هجليلمدرسة عينات ميلي رومي، : رئيسة الجلسة-قانون األب مجد

هاة■
ُ
جامعة نول، كإفراتنظرة نقدّية على األبّوة الحديثة، : أّمهات يطبخَن، آباء ط

إيالن -بار
سرة والّدولة■

ُ
على توزيع حول وظيفة الّدولة في الحفاظ: األبّوة املشاِركة بين األ

سرة، الِجنِدرّي العمل 
ُ
 ، ڤايسڤيدوڤسكي-بيرتسنداڤفي األ

ّ
ّية األكاديمّية الكل

أشكلون 

عيق املشاركة األبوّية■
ُ
يث،الفجوة بين األب املشاِرك والّرجل الحد: عوامل ت

إيالن -جامعة بارأور عنابي، 

ؤون االجتماعّيةعامالت اجتماعّيات وآباء في■
ّ
اقع صراع، تقاطع مو : خدمات الش

الجتماعّية في الّتنظيمّية في مكاتب الخدمات ااإلنثوغرافيانتائج من : وعالقات قّوة
ّية األكاديمّية أشكل، ڤايسڤيدوڤسكي-بيرتسنداڤإسرائيل، 

ّ
حيلي     ون، الكل

ّية األكاديمّية أشكلون، , مزراحي
ّ
ي أورشليم       ، الجامعة العبرّية فهلبرن عيانا الكل

القدس

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

بيذ ووداع الحضور تلخيص ختامّي،20:00-19:15
ّ
كأس من الن

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

ّية األكاديمّية تّل 2019شباط 7يوم الخميس، 
ّ
حاي-، في الكل

املؤتمر الّسنوّي الّرابع

في إسرائيلالِجنِدر لبرامج 

■הרשמה: השתתפות בכנס ובהסעות בכפוף לרישום מראש באתר■

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

