הכנס הארצי השני
של תכניות המגדר בישראל

 1.3.17-2.3.17אוניברסיטת תל אביב
יום ד' 1.3.2017
9:00–08:30

התכנסות וכיבוד קל
אולם  144בגילמן

9:30–9:00

ברכות

11:00–9:30

לפרוץ את גבולות הידע והכיתה :פדגוגיות פמיניסטיות במרחבים חינוכיים | יו"ר :ד"ר תמר הגר ,המכללה האקדמית ,תל חי
ד"ר חנה ספרן ,אשה לאשה "ולא הצלחתי לחלוק את חיי כלסבית" :הרהורים על פדגוגיה פמיניסטית
פרופ׳ פנינה מוצפי האלר ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב יחסים פמיניסטים במערכת אקדמית היררכית זכרית :הנחיית סטודנטיות לתארים מתקדמים
גב׳ תופאחה סאבא ,המכללה האקדמית תל חי לדבר על הלא מדובר :התבוננות במבנים חברתיים תרבותיים בחברה הערבית באקדמיה
ד"ר תמר הגר ,המכללה האקדמית תל חי מתסכול להתנגדות :מורה פמיניסטית יוצאת נגד אי השוויון המובנה בין יהודים לערבים
הפסקה
אולם קגן ,בניין טרובוביץ (משפטים)
אולם כס המשפט ,בניין טרובוביץ (משפטים)

פרופ' ירון עוז ,רקטור אוניברסיטת תל אביב | פרופ' ליאו קורי ,דקאן הפקולטה למדעי הרוח | ד"ר סמדר שיפמן ,ראש התכנית ללימודי מגדר

11:30–11:00
13:00–11:30

תשוקות אסורות | יו"ר :ד"ר ניצה בן דב ,אוניברסיטת חיפה
ד"ר דנה אולמרט ,אוניברסיטת תל אביב
"לעבור" כיהודי ו"לעבור" כגבר :לאומיות ומגדר ביצירה של סייד קשוע
ד"ר סמדר שיפמן ,אוניברסיטת תל אביב
יחסים בין גזעיים אצל טוני מוריסון :ההיבט המגדרי
ד"ר רוני הלפרן ,אוניברסיטת תל אביב
סיפור התשוקה לאהוב הערבי – הסגות גבול בספרות הנשים הישראלית

14:00–13:00
15:30–14:00

הפסקת צהריים

הצטלבויות מיקומי

שוליים | יו"ר :פרופ' דפנה הקר ,אוניברסיטת

תל אביב
ד"ר טל דקל ,אוניברסיטת תל אביב
אייג'יזם – סוגיות של מגדר וזיקנה בראי התרבות החזותית בישראל
ד"ר נוזהה אלאסד אלהוזייל ,המכללה האקדמית ספיר
"הדור השורשי" :זקנות בדואיות בחברה משתנה
ד"ר יעל משעלי ,אוניברסיטת תל אביב
השתכנזות באופן ביקורתי :על ההטיה ההטרוצנטרית של השיח האתני המקומי
ד"ר מימי חסקין ,ד"ר דינה חרובי ,מכללת סמינר הקיבוצים
ספונג'תי ,עלי ,עלי' – עוזרות בית בספרות העברית

בית ,עבודה ויחסים מגדריים בחברה הפלסטינית בישראל
יו"ר :ד"ר ג'נאן פראג' פלאח ,המכללה הערבית חיפה
ד"ר ענת הרבסט דבי ,ד"ר מהא כרכבי סבח ,ד"ר טל מלר
בונות זהות אמהית־'אחראית' – אמהות פלסטיניות ,טיפול בילדים ותכניות
מרווחה לעבודה
ד"ר מהא כרכבי סבח ,אוניברסיטת תל אביב
Couples Education and Gender Roles in Palestinian Society
in Israel: Change versus conservation
ד"ר טל מלר ,המכללה האקדמית צפת
אלימות כלכלית בקרב נשים פלסטיניות אזרחיות ישראל

מעבר להעצמה :תיאוריה פמינסטית של זקנה ,מחלה
וכישלון | יו"ר :ד"ר דליה זק"ש ,אוניברסיטת חיפה

ד"ר שרי אהרוני ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
לחקור שלום מתוך שתיקה :על כשלון והשכחה של פעילות נשים למען השלום
ד"ר ענבל וילמובסקי ,האוניברסיטה העברית ירושלים
מבט רפלקסיבי על הגוף הנשי 'המסרב להיכתב' :על שוליות במרחב אקדמי
ד"ר חן משגב ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
גיאוגרפיה ,אתנוגרפיה מיניות וזקנה :חשיבה מחודשת על "מה שלא ניתן לחקור"
ד"ר מנאר חסן ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
מה כוחו של הפמיניזם הפלסטיני בישראל? חקר מקרה :אל פנאר ורצח נשים
בשם כבוד המשפחה

15:45–15:30

הפסקה
אולם כס המשפט ,בניין טרובוביץ (משפטים)

17:15–15:45

פמיניזם מעבר לביקורת | יו"ר :פרופ' דפנה יואל ,אוניברסיטת תל אביב
ד"ר מירי רוזמרין ,אוניברסיטת בר אילן עד גיל  50תגיעי לירח .האם לפמיניזם יש עתיד?
גב' הדס בן אליהו ,אוניברסיטת תל אביב פמיניזם? זה מדבק
ד"ר ג'נאן פארג' פלאח ,המכללה הערבית חיפה מחלקת מגדר במחלקה הערבית – האמנם?
ד"ר יופי תירוש ,אוניברסיטת תל אביב המאבק ללימודים אקדמיים לחרדים ללא הפרדה בין המינים :רשימות מתודעה מפוצלת
הפסקה

17:30–17:15
18:30–17:30

חגיגת ספרים  -הצגת המחקרים החדשים בנושאי נשים ומגדר  | 2017-2016 -יו"ר :פרופ׳ יפה ברלוביץ ,האגודה הישראלית
ללימודים פמיניסטיים | מנחה :ד"ר דליה לירן-אלפר ,המכללה למנהל | בהשתתפות המחברות והמחברים

19:00–18:30

דיון על שאלת הייצוג והייצוגיות בכנס הבין אוניברסיטאי ללימודי מגדר – האקדמי ,הפמיניסטי ,ואפשרויות שיתוף
הפעולה ביניהם | יו"ר :ד"ר רוני הלפרן ,אוניברסיטת תל אביב

20:00–19:00

דיון בשולחן עגול :לחשוב מחדש את הפוליטי – מגדר ופוליטיקה – בעקבות הבחירות בארה"ב | יו"ר :פרופ' חנה הרצוג,
אוניברסיטת תל אביב | ד"ר שרי אהרוני ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב | ד"ר אביגיל מור ,המכללה האקדמית תל חי | ח״כ מרב מיכאלי | פרופ' מיכל שמיר,
אוניברסיטת תל אביב

דנות :ד"ר ענבל וילמובסקי ,האוניברסיטה העברית ירושלים וד"ר תמי רזי ,המכללה האקדמית ספיר

הכניסה לאירוע חינם ,בכפוף לרישום מראש באתרhttps://humanities.tau.ac.il/gender :

הכנס הארצי השני
של תכניות המגדר בישראל

 1.3.17-2.3.17אוניברסיטת תל אביב
יום ה' 2.3.2017
9:30–9:00

תכנסות וכיבוד קל
אולם  144בגילמן

11:00–9:30

שארות מעבר להטרונורמה | יו"ר :פרופ' רז יוסף ,אוניברסיטת תל אביב
ד"ר עמליה זיו ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב בשם האב :בחינה של אבהות לסבית כמיקום הורי קווירי
פרופ' צבי טריגר ,המכללה למנהל מותו של זה הוא חייו של זה :הולדה לאחר המוות ויחסי שארות
ד"ר עדי מורנו ,מרכז מחקר פמיניסטי חיפה קוויר או לא קוויר – זו לא השאלה
הפסקה
אולם קגן ,בניין טרובוביץ (משפטים)
אולם כס המשפט ,בניין טרובוביץ (משפטים)

11:30–11:00
13:00–11:30

נשים פורצות אל הספירה הציבורית – המרחבים
הערביים והאסלאמיים כמקרי בוחן
יו"ר :ד"ר תמי רזי ,המכללה האקדמית ספיר

14:00–13:00
15:30–14:00

15:45–15:30

ד"ר מירה צורף ,אוניברסיטת תל אביב
"המהפכה השקטה" – נשים סעודיות מובילות שינוי
ד"ר נוגה אפרתי ,האוניברסיטה הפתוחה
נשים ומהפכות בעולם הערבי :מבט מעיראק
ד"ר קרן אבו הרשקוביץ ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
גבר ,אישה ,אמונה :אקטיביזם נשי לאור המרת דת בראשית האסלאם
ד"ר שרון מפציר ,אוניברסיטת חיפה ,האוניברסיטה הפתוחה
המרחב הציבורי כמרחב הטרוסוציאלי :המקרה של מצרים הפוסט קולוניאלית
הפסקת צהרים

נשים במרחבים פוליטיים
יו"ר :ד"ר ניצה ברקוביץ ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
ד"ר אורית גן ,המכללה האקדמית ספיר ,אונ׳ בן גוריון בנגב ,אונ׳ בר אילן
מסחר בגט :הבעיה שאין לה שם ומדוע דיני החוזים אינם הפתרון
סמדר נוי ,גבי קאשי־רוזנבאום ,ענבל סיקורל ,המכללה האקדמית אשקלון
אקטיבים באקדמיה (?!) :על תפיסות עולמן ,פעולתן והתמודדויותיהן של חברות־
סגל אקטיביסטיות ,בשדה האקדמי בישראל
ד"ר תגריד יחיא־יונס ,אוניברסיטת תל אביב
קריאה מגדרית לבחירות הארציות  ,2015בחברה הערבית פלסטינית בישראל
ד"ר שרון גבע ,מכללת סמינר הקיבוצים ואוניברסיטת תל אביב
האישה במדינה :סיפורו של כתב עת פמיניסטי במדינת ישראל 1953-1949

מבטים חדשים על גבריות

ריקוד ומגדר :גוף ,לאומיות וזהות במחול בישראל

יו"ר :ד"ר ניר קדם ,אוניברסיטת תל אביב

יו"ר :פרופ' אריאלה פרידמן ,המכללה האקדמית לחברה ולאומנויות

ד"ר רונית עיר-שי ,אוניברסיטת בר אילן
הומוסקסואליות (גברית) בהלכה האורתודוקסית והקונסרבטיבית בת זמננו:
הבניית הגבריות והיחס בין הלכה למוסר
ד"ר אביגיל מור ,המכללה האקדמית תל חי
כשהיא שותקת "לא" למה היא מתכוונת?
פרופ' דני קפלן ,אוניברסיטת בר אילן
פרימת המשפחה הגרעינית ועליית המודל של הורות כמומחיות :המקרה של
אבהות מעורבת
הפסקה
אולם כס המשפט ,בניין טרובוביץ (משפטים)

ד"ר ליאורה מלכא ילין ,אוניברסיטת תל אביב
ירדנה כהן בהקשר מקומי :כנעניות וקדמוניות בראייה נשית
ד"ר הודל אופיר ,האוניברסיטה העברית
לאומיות מן השוליים :סולידריות אתנית ושייכות גלובלית בגוף הרוקדת
ד"ר יעל (ילי) נתיב ,האוניברסיטה העברית
גוף ישראלי :ייצוגים משתנים של גבריות ,מיניות ולאומיות בלהקת בת שבע

17:15–15:45

חידושים בתיאוריה פמיניסטית מזרחית | יו"ר :פרופ' הנרייט דהאן־כלב ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
ד"ר יאלי השש ,אוניברסיטת תל אביב ,מכללת בית ברל ומכללת נתניה לחברה ואומנויות עדה מעמד ולאום – שוליות מרובה בתוך ההגמוניה
ד"ר סיון רג'ואן שטאנג ,אוניברסיטת תל אביב ,מכללת שנקר ומכללת ספיר פמיניזם מזרחי קוויר בעבודות צילום ווידאו של ורד ניסים
ד"ר סיגל נגר רון ,המכללה האקדמית ספיר מה בין  IntresectionalityוAffirmative Action-
פרופ' יפעת ביטון ,המכללה למנהל מדחיקה להדחקה :זהות מזרחית נשית במשפט

18:00–17:15

המאבק למינוי שופטות לבית המשפט העליון :היבטים ,דילמות ולקחים

18:15–18:00
19:45–18:15

אירוע סיום  -מהפיכה בשפה פואטית :משוררות נותנות בראש

משתתפות :השופטת סביונה רוט לוי ,סגנית נשיא בית משפט מחוזי תל אביב בדימוס ,גב׳ אילנה שושן ,שדולת הנשים ,ד״ר יופי תירוש ,אוניברסיטת תל אביב
הפסקה
יקראו משירתן :סיגל בן יאיר ,נוית בראל ,יעל גלוברמן ,חגית גרוסמן ,הילה חכימי ,רחל חלפי ,הילה להב ,דנה לובינסקי ,ענת לוין ,אורלי נוי ,יונית
נעמן ,נעם פרתום ,ריטה קוגן ,יודית שחר

הכניסה לאירוע חינם ,בכפוף לרישום מראש באתרhttps://humanities.tau.ac.il/gender :

