
כנס ארצי ראשון של התכניות ללימודי מגדר
24-25.2.2016

מרכז הכנסים ע”ש פלדמן בנין 301 אוניברסיטת בר-אילן

התכנסות   08:30-09:00
ברכות    09:00-09:30

פרופ׳ מרים פאוסט רקטור אוני' בר-אילן    
ורד סוויד מנכ"לית הרשות לקידום מעמד האשה במשרד ראש הממשלה  

פרופ׳ רחל בן ארי ראש התכנית ללימודי מגדר, אוני' בר-אילן   
מושב ראשון ייצוגים של הלימינלי    09:30-11:00

יו”ר: פרופ׳ הנרייט דהאן כלב אוני' בן-גוריון   

ד”ר טל דקל אוני' תל-אביב   
מגדר והגירה בישראל בראי התרבות החזותית   

ד”ר תמר הגר המכללה האקדמית תל-חי   
הסיפורים האבודים מאחורי התמונות: חיפוש פמיניסטי אחרי        

מתודולוגיה וידע  
פרופ׳ טובה כהן אוני' בר-אילן   

החזרתו של קול נע/אלם; הכותבות שהודרו מן הקנון הספרותי העברי    
של המאה התשע-עשרה  

הפסקה   11:00-11:30
מושב שני אזרחות, מדינה וקונפליקט   11:30-13:00

יו”ר: ד”ר מנאל תותרי ג׳ובראן אוני' בר-אילן   

ד”ר תמי רזי המכללה האקדמית ספיר   
“יבוא השלום בין הערבים ובין היהודים בארץ ישראל על ידי הנשים”       

יחסי יהודים וערבים בפלשתינה המנדטורית מפרספקטיבה מגדרית  
ד”ר מירה צורף אוני' תל-אביב   

הפורום “נשים וזיכרון” - טקסט וטקסטורה של מאבק לשינוי מיגדרי       
במצרים באמצעות עיצוב זיכרון קולקטיבי אלטרנטיבי  

פרופ׳ אורנה ששון לוי אוני' בר-אילן ופרופ׳ עדנה לומסקי-פדר האוני' העברית   
מפגשים ממוגדרים עם המדינה   

הפסקת צהריים   13:00-14:00
מושב פוסטרים   13:00-14:00

ד”ר יעל בן-צבי מורד אוני' בן-גוריון בנגב   
“האוטוביוגרפיה של אמי”: כינון “סובייקט ממוזג” בכתיבה נשית       

אוטוביוגרפית  
פרופ׳ ניצה דוידוביץ אוני' אריאל ופרופ׳ צילה סינואני שטרן אוני' בן-גוריון   

הערכת תפוקות מחקר והוראה במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל-    
חקר מקרה   

חגית מישקין ופרופ׳ יהודית דורי טכניון-מכון טכנולוגי לישראל  
Gender differences: The case of career choice in engineering  

מושב שלישי תמונת מחזור: עיונים בשיח הווסת בישראל   14:00-15:30
יו”ר: ד”ר אומי לייסנר אוני' בר-אילן   

ד”ר ענבל וילמובסקי האוני' העברית, ענבל סיקורל וד”ר נעמי סילמן    
המכללה האקדמית אשקלון   

תמונת מחזור: שדות שיח ופרקטיקות של ווסת  
ד”ר ענבל סיקורל וד"ר נעמי סילמן המכללה האקדמית אשלון   

גבולות שבדם: מקרי בוחן של שימושים נשיים במנהגי נידה   
ד”ר מיכל רום אוני' בר-אילן וד”ר סמדר נוי המכללה האקדמית אשקלון   

כל ההגנה שאת “צריכה” ועוד קצת: ייצוגים, דימויים, ומשמעויות       
בפרסומות של מוצרי ‘הגיינה נשית’ בישראל  

ד”ר אורנה אוריין המכללה האקדמית ספיר    
אמ)נידות( בלכלוכן ובטהרתן  

הפסקה   15:30-16:00
מושב רביעי בעל כורחך: על אלימות מינית   16:00-18:00

יו”ר: ד"ר אורית קמיר המרכז הישראלי לכבוד האדם   

ד”ר רותי לבנשטיין לזר המכללה למינהל    
הסכמה בעבירות מין - מבט חדש   

ד”ר אביגיל מור המכללה האקדמית תל-חי   
אונס - טראומה של דהומניזציה משתקת   

ד”ר יעל מונק האוני' הפתוחה    
טראומה משלהן: מגדר וטראומה בקולנוע הישראלי של שנות האלפיים   

ד”ר רונית עיר-שי אוני' בר-אילן   
עבירת האינוס במשפט העברי - בין בתולות, בעולות ונשואות   

הפסקה   18:00-18:15
מושב חמישי דוקטורט בתחום המגדר? בין מחקר, אקדמיה, אקטיביזם ושוק   18:15-19:15

בהנחיית פרופ׳ חנה הרצוג אוני' תל-אביב    
ובהשתתפות ד"ר אבתסאם ברכאת, ד"ר יהלי השש, ד"ר מראם מסארווה,   

ד"ר שרי אהרון ויערה בוקסבאום  

התכנסות   08:30-09:00

מושב שישי המשפחה הלוחמת: מגמות עכשוויות   09:00-11:00

יו”ר: פרופ׳ סילביה פוגל ביז׳אוי המכללה למנהל   

פרופ׳ דפנה הקר אוני' תל-אביב   
ניצול לרעה של משפט זכויות אדם טרנס לאומי על ידי גברים      

גרושים מישראל  
ד”ר ענת הרבסט אוני' בר-אילן וד”ר עמית קפלן האקדמית תל-אביב-יפו   

תעסוקה שברירית, אהבה נזילה: אי יציבות תעסוקתית וגירושין      
בישראל  

ד”ר ניצה ברקוביץ אוני' בן-גוריון וד”ר שלומית מנור מכללת הגליל המערבי   
סבתות מטפלות בנכדים: בין פמיליזם וניאו ליברליזם   

ד”ר אראלה שדמי, חוקרת עצמאית   
אמהּות כאלטרנטיבה לפוסט-הומניזם ופוסט-מגדר   

הפסקה   11:00-11:15

מושב שביעי לתמונת אמא   11:15-12:45

יו”ר: ד"ר סמדר שיפמן אוני' תל-אביב   

ד”ר מירי רוזמרין אוני' בר-אילן   
ואת לא יכולה לעזור בכלום, אמהות כפרוייקט פוליטי ואתי   

ד”ר תמי עמיאל האוזר האוני' הפתוחה   
אתיקה של דאגה לזולת בעת עימות אלים: התקווה הפמיניסטית    

של דוד גרוסמן באשה בורחת מבשורה  
ד”ר רוני הלפרן אוני' תל-אביב   

אז איך מסירות את הקללה? בתנועה אמיצה לעבר מליפיסנט   

הפסקת צהריים   12:45-13:30

מושב שמיני חגיגת ספרים בנושא נשים ומגדר   13:30-14:30

יו”ר: פרופ׳ יפה ברלוביץ, האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטים וחקר המגדר   
בהנחיית ד"ר דליה לירן-אלפר    

בהשתתפות ד"ר ענת גור, ארנה גולן ודליה ברקי, ד"ר אידית זק,   
ד"ר בלה ליוש, ד"ר עמית קמה ופרופ׳ ענת פירסט, ד"ר אורלי צרפתי     

וד"ר יוכי שלח, ד"ר אראלה שדמי, ד"ר שרון שיטרית ששון  

מושב תשיעי מיקומי שוליים מוצלבים: מגדר ותעסוקה   14:30-16:00

יו”ר: פרופ׳ פנינה מוצאפי האלר אוני' בן-גוריון   

ד”ר סיגל נגר רון המכללה האקדמית ספיר   
מגדר, מרחב ועבודה בחייהן של נשים מזרחיות בעיירת פיתוח      

דרומית  
פרופ׳ אורלי בנימין אוני' בר-אילן   

רכש שירותים חברתיים בישראל כממגדר תנאי העסקה:    
המו”מ בין המדינה למעסיקים זוכי מכרז  

ד”ר סראב אבו רביעה-קווידר אוני' בן-גוריון   
פרדוקס השוליות המעמדית בקרב פרופסיונליות פלסטיניות בנגב   

הפסקה   16:00-16:30

מושב עשירי בגוף אני מבינה   16:30-18:00

יו”ר: פרופ׳ אריאלה פרידמן אוני' תל-אביב   

פרופ׳ שולמית אלמוג וליאת פרנקו אוני' חיפה   
“היא שרמוטה והוא גבר גבר” מילכוד הילדה השמורה במרחב      

הדיגיטלי  
ד”ר חיזקי שוהם אוני' בר-אילן   

“לו היה טקס, לי הייתה חגיגה”: בר מצוה מול בת מצוה, טקסי חניכה     
גבריים מול מסיבות יום הולדת נשיות בתרבות הישראלית  

פרופ׳ עינת פלד אוני' תל-אביב וד”ר עינת לחובר מכללת ספיר    
נערות וגוף בישראל: סקירת ספרות בקורתית   

18:15-19:15 סטנד אפ פמיניסטי

גלית חוגי, שיר ראובן, לילך לשם ברנע

 ההשתתפות בכנס אינה כרוכה בתשלום אך מותנית בהרשמה מראש באתר
genderstudies2014@gmail.com :התכנית ללימודי מגדר בבר-אילן במייל

http://doodle.com/poll/9c9sbkdiyk5q59s3 :או בקישור הבא

25.2.2016 יום חמישי24.2.2016 יום רביעי

אוני׳ בר-אילן


