
 

 

 

 
 תשפ"ג - מרחב משלנו

 חניכה
 ריכוז והנחיה אקדמית: ד"ר אביטל דוידוביץ' אשד

 

 

 

  

משלנו' התוכנית    'מרחב  לתלמידות  המיועדת  ייחודית  מפגש  מסגרת  מגדר  היא  הסגל.  ללימודי  ולחברות  התארים  בכל 

דיון מעמיק זמן  מ  'משלנומרחב  '  .התוכנית השנתית בנויה במתכונת של סמינר מחלקתי אקדמי המתקיים אחת לשבועיים

  .מגדרי וזו לזו זירות שונות של אקטיביזםל, מחקר פמיניסטי עכשוויתוך התוודעות לבסוגיות נבחרות ורב תחומי 

בהן   מערכות יחסיםמגוון  העומדת בבסיס  חברתית  פרקטיקה  כמושג תרבותי וכ  'חניכהב'  לדיון  מרחב משלנו  וקדשיהשנה  

 כוח.ו  לשאלות של זהותבזיקה למחשבה פמיניסטית ו  שונים של חניכהומבעים  מופעים  . נבחן  משמעותימשתנה  מגדר הוא  

סמינר כקורס שנתי המזכה בשתי ש"ס. תלמידות  לכנית מוזמנות ומצופות להגיע. בנוסף ניתן להירשם  וכל תלמידות הת

 .מסכמת לכתיבת עבודהו רשומות נדרשות לנוכחות מלאה

 

 449 חדר  ,גילמןן יבני, 12:15-13:45 חמישי,  ימייתקיימו בהמפגשים 
 

 שנתית המפגשים התכנית 

 פוליטיקה הישראליתלנשים וחניכה 
 ליאור אלפנט, אפרת שלום דנון, אסנת טרבלסי: "הנבחרות" הסדרה ותיוצרעם שיחה    
 .נעמה לזימי חברת הכנסתעם ו

27.10.22 

 בתרבות היהודית  מחשבות על טקס, טקסט וטרנסגרסיה: חניכה-חניכה ואנטי
, החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד והתוכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת תל ד"ר אביטל דוידוביץ' אשד

 אביב. 

10.11.22 

 בין האישי לפוליטי  – התפתחות המאבק על זכויות נפגעי עבירה
 , הקריה האקדמית אונו. פרופ' עו"ד דנה פוגאץ'

24.11.22 

 הארגונאוטים של מגי נלסון וחניכות אחרות: שינוי דפוסי רומן החניכה הקלאסי מסע  
 . , חוקרת ספרות, מתרגמת ועורכתד"ר תמר משמר 

.228.12 

 חניכה לאימהות ישראלית: טכנולוגיות פריון וילדים תחליפיים 
 אביב., החוג לספרות, ראש התוכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת תל ד"ר דנה אולמרט 

.2222.12 

 אתגרים ומשמעויות  – הוראת רפואה פמיניסטית
 ודוקטורנטית לסוציולוגיה באוניברסיטת תל אביב.  CBTרופאת משפחה, מטפלת  ,ד"ר ליאור שחר 

5.1.22 

 היום שאחרי: חניכה לתרבות  שאחרי תרבות האונס 
 מייסדת אמ"ן והגישה הגינקוסופית.  -, משוררת, מיילדת ופעילה פמיניסטית מרוה זהר 

19.1.23 

 נשים, יצירה ומחאה באיראן 
 , אקטיביסטית, עיתונאית ומתרגמת.אורלי נוי

16.3.23 

 חניכה טרנסית בישראל
 כללית, אוניברסיטת תל אביב.  , ראש החוג להיסטוריהפרופ' איריס רחמימוב

30.3.23 

” לעברית? מחשבות מקומיות על צדקנות  Reproductive Righteousnessאיך מתרגמים ״
 גלובאלית מגדרית 

, האוניברסיטה , התכנית ללימודי תרבות וביה"ס פדרמן למדיניות ציבוריתד"ר ליאה טרגין זלר 
 בירושלים.  העברית

27.4.23 

 חניכה, הסללה וריבוי זהויות  
 , ביה"ס למשפטים המכללה האקדמית ספיר.רביעה-ראויה אבו' ד"ר 

11.5.23 

 התנגדות מגדרית, גילית וקבוצתית למגמות החניכה וההתערבות במעברות העולים  
 , היחידה למחקר התרבות, אוניברסיטת תל אביב. ד"ר הילה שלם בהרד

8.6.23 

 חניכה באקדמיה ומחוצה לה   פמיניסטית?מתי גילית שאת 
 עם חברות סגל התוכנית ללימודי מגדר רב שיח 

22.6.23 

 


