
NCJW התוכנית ללימודי נשים ומגדר עם
בית הספר למדעי התרבות ע”ש שירלי ולזלי פורטר
הפקולטה למדעי הרוח ע”ש לסטר וסאלי אנטין
אוניברסיטת תל אביב

כל תלמידות התוכנית מוזמנות להגיע למפגשים ואנו מצפות לנוכחות מלאה. 
הסמינר הוא ללא קרדיט וללא ציון. להתראות בימי חמישי!

'מרחב משלנו' הוא הסמינר המחלקתי של התוכנית ללימודי נשים ומגדר. 
מסגרת הזמן הזו נועדה למפגש בין כלל תלמידות התוכנית והסגל, ולעיסוק 

בסוגיות מעבר לקורפוס של הקורסים הרגילים. 

המפגשים יתקיימו בזום: יש להתעדכן באתר הסמינר במודל

מפגש פתיחה
אירוע לזכרה של ד"ר סמדר שיפמן

המשפחה

ד"ר חן אדלסבורג
ד"ר רוני הלפרן

הסופרת אורלי קסטל-בלום

פרופ' מיקי גלוזמן
פרופ' חנה נוה

הטמעת חשיבה מגדרית באיסוף 
נתונים - נתונים רגישים מגדר 

כבסיס לעיצוב מדיניות

הדס בן אליהו, מנהלת מדעית של מרכז 
'יודעת'

תמר שוורץ, מנכ"לית רוח נשית
חגית בכור, יו"ר רוח נשית ותלמידת התוכנית

יום למניעת אלימות נגד נשים

אירוע לכבוד יום האשה
“לכל אשה מותר לחלום"

מפגש עם הסופרת והמשוררת 
איריס אליה-כהן

מנחה: אסתי רידר
פרופ' רות הלפרין-קדרי 

ענת טהון אשכנזי
ענת סרגוסטי

הזאר אל חאדי
אסיה איסטושינה

אירוע לכבוד יום זכויות האדם
טרנסיות –

בין האישי לפוליטי ולמשפטי
ד”ר טל דקל

נשים וזיקנה -
מגדר וגילנות בראי האמנות בישראל

"אז מנגד יצאו נערה ונער"? 
נשים בפלמ"ח במלחמת העצמאות

ד"ר שרון גבע

ד”ר גלעד פדובה

להעמיד פנים שהם בני-ברית?
נשים סטרייטיות, מעריציהן

המתחזים לגייז ואותנטיות מינית
מיניות נשים ורצפת האגן

ענבל ספקטור, תלמידת תואר שני בתוכנית

מיכל אורן ובת שחר גורמזאנו גורפינקל

ארוע סיום – 20 שנים לתוכנית!
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20 שנים להחלטת האו"ם 1325:
מייצוג הולם, לייצוג מגוון, לייצוג מהותי

29.10.20

אירוע בשיתוף עמותת איתך-מעכי

אירוע בשיתוף עמותת רוח נשית

אירוע בשיתוף החוג לספרות

רותם שורק, חוש"ן - ארגון ההסברה של 
הקהילה הגאה

עידו קטרי, בית הספר לעבודה סוציאלית, 
אוניברסיטת תל-אביב

12.11.20
26.11.20

7.1.21
24.12.20

10.12.20

11.3.21
8.4.21

22.4.21

3.6.21

20.5.21

6.5.21

17.6.21

 Iסדנא   : קול

בת-שחר גורמזאנו גורפינקל, מנחה ומרכזת 
פרויקטים ב"אחותי – למען נשים בישראל". 

“נשים לגופן". 

מיכל אורן, מחנכת למיניות בריאה מטעם 
"מידע אמין על מין" ומנחת סדנאות להעצמה 

מגדרית של נערות ונשים בעמותת 

IIסדנא    : גוף

NCJW בשיתוף

חופשת סמסטר

מרחב משלנו

מנחה אקדמית:סמינר שנתי ימי חמישי (פעם בשבועיים) 12:15-13:45
פרופ' דפנה הקר
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