
הכנס הרב-תחומי לתלמידות ולתלמידי מחקר 2022

יום חמישי, 09.06.2022 
בניין רוזנברג

(אולמות 001, 002)

NCJW התוכנית ללימודי נשים ומגדר בסיוע
בית הספר למדעי התרבות ע”ש שירלי ולזלי פורטר

הפקולטה למדעי הרוח ע”ש לסטר וסאלי אנטין
אוניברסיטת תל אביב

9:45

ועדה מארגנת:

בשיתוף מיכל זאבי ותמר ליברמן – ראשות ארגון הבוגרות

הכניסה חופשית; אין צורך ברישום מראש
 

פרופ' דפנה הקר, שלומית שמחי, עינת מיטל, אלה קיי, וטניה גורוב;

מגדר חוצה גבולות

טלי נאמן סבו. נעליים אדומות. ציור דיגיטלי, 2020

אסתי רידר - הצטלבותיות בין קודש לחול: היבטים 
בפמיניזם החרדי בישראל

טניה רובינשטיין -  נשים מורכבות, גברים פשוטים: ההשפעה 
של מורכבות נתפסת על שיפוט מגדרי

הפסקת צהריים

 

מגיבה: פרופ' חנה הרצוג     

יו"ר ומגיבה:  פרופ' דפנה יואל

הדס סגל - המקרה המוזר של האחיות לואיסי בתחילת 
המאה העשרים: פריצת דרכן של שלוש נשים באורוגוואי

(אולם 002)2. גבריות הגמונית ומעבר לה   

דיאנה סאלח - נשים דרוזיות בין שימור לשינוי

יותם בן מאיר -  חברויות חוצות-גבולות, סולידריות דו-
לאומית ותפיסות של גבריות בקרב פעילי שלום והתנגדות 

לכיבוש

סלמאן יוסף סויד -  תפיסת הגבריות והגורמים המשפיעים 
על הבניית זהות גברית בקרב גברים דרוזים בישראל

אמיר פרוינד - השפעת המגדר של ראשי מדינות על ביצועי 
מדינתם בתקופת הקורונה 

נוגה פרידמן -  על הבחירה בווסקטומי: מקומו של הגוף 
הגברי בתרבות מעודדת ילודה

    התכנסות

פרופ' גלילי שחר, ראש בית הספר למדעי התרבות

יו"ר: שלומית שמחי     

ד"ר סוניה וינר, החוג לאנגלית ולימודים אמריקניים, אוניברסיטת 
תל-אביב   

ברכות (אולם 001)

פרופ' פנינה מוצפי-האלר, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, 
אוניברסיטת בן-גוריון

רחלי סעיד, אקטיביסטית פמיניסטית, עיתונאית ומתרגמת     

פרופ' דפנה הקר, ראשת התוכנית ללימודי נשים ומגדר    

מושב לזכרה של בל הוקס 

 NCJW  חלוקת מלגות צ'וטיק ומלגות

הפסקה 

I מושבים מקבילים

 (אולם 001)1. נשים פורצות גבולות

יו"ר: ד"ר אביטל דוידוביץ'-אשד

10:15

10:45

12:00

12:15

12:30

יו"ר:  ד"ר חן אדלסבורג

ענבר גדרון -  חברות בין נשית בתנאים של מינוריות כפולה

מיאדה עספור -  פרקטיקת הכינויים והשמות במשפחה 
הפלסטינית ככלי לשימור הפטריארכיה

II מושבים מקבילים 

3.  הכול יחסים (אולם 001)

מאיה לב -  ״הגוף המטמורפי״ ברומן החתולה לקולט

 התכנסות בוגרות 

דיאנה גלסטיאן -  דמדומים: קריאה קווירית

דותן ברום -  חריגה מגדרית, פרפורמנס וקרוזינג בחיפה 
ובתל אביב בשנות החמישים והשישים

 גיתית דהן, משוררת    

 דנה מויסון, סופרת, עיתונאית ומרצה     

מגיבה:  ד"ר כנרת להד  

 מנחה: מיכל זאבי, ראשת ארגון הבוגרות

שלי לויט, סופרת, מרצה ומטפלת בפסיכותרפיה  

 (אולם 002)4.  זהויות במעבר

ליהי רוטשילד -  יחסים מסוכנים: אינטימיות אלטרנטיבית 
בישראל בראשית מגפת הקורונה

יו"ר:  פרופ' דפנה הקר 

מגיבה:  אורפה סנוף-פילפול

 אמאני קילאני, מתעדת היסטוריה נשית פלסטינאית

ענת זלצברג -  חוויות שירות צבאי של נשים לסביות 
וביסקסואליות

 רוני גרוס, סופרת ומשוררת     

דרכים נוספות לדעת: שיחה עם בוגרות כותבות

(אולם 001)מושב ארגון בוגרות – 

יערה אדלסבורג - האם ככתב חידה:  אסטרטגיות של סוד 
ביצירות אוטו/ביוגרפיות על פרידה מאם

של התוכנית ללימודי נשים ומגדר

14:00

14:45

16:30

16:15
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