
  

 "מגמות חברתיות באבהות -תכנית אב "
 

אילן  -המגמה ללימודי גבריות בתכנית ללימודי מגדר בבר
 בשיתוף קהילת משפחה של האגודה הסוציולוגית הישראלית

 

  .אבהותלהזמינכם לכנס אקדמי ראשון מסוגו בנושא שמחות 
 
 

 ,לאחר תשומת לב מחקרית רבה שהופנתה לאימהות
 נעמיד לראשונה במרכז הדיון את הדילמות 

   מטפלים-של גברים כהורים
  ,השילוב בין עבודה ומשפחה

 המדיניות הציבורית כלפי אבות 
 .והביטוי של אבהות בתקשורת

 

ד  "ד אייר תשע"י, הכנס יתקיים ביום רביעי
14.5.2014 

 19:00-9:30בין השעות 
 (901)ש גונדה "בבניין חקר המוח ע

 (-1קומה )אולם הגן 
 

 אילן והאגודה הסוציולוגית הישראלית-אוניברסיטת בר

,  אוי'סילביה פוגל ביז' פרופ, אור ענבי, אורלי בנימין' פרופ: חברי ועדת ההיגוי
 ר דני קפלן"ד, אפרת קנול



 :הכנסתכנית   "מגמות חברתיות באבהות -תכנית אב "

 קפה ועוגה, התכנסות 09:30-09:00

 ברכות ודברי פתיחה 10:00-09:30

 אילן-בר רקטור אוניברסיטת, טייטלבאוםחיים ' פרופ

 אילן-אוניברסיטת בר ,בין תחומייםראש היחידה ללימודים , שוורץדב ' פרופ

 אילן-אוניברסיטת בר ,ראש התכנית ללימודי מגדר, ארירחל בן ' פרופ

 אילן-אוניברסיטת בר, קנולאפרת : דברי פתיחה לכנס

 ותפקודים אבהייםתפקידים . 1מושב  11:45-10:00
 ארירחל בן ' פרופ: ר"יו

 טובה הרטמן' פרופ: מתדיינת

 אילן-בראוניברסיטת 
 אונו האקדמיתהקריה 

 נקודת מבט בינמגדרית -תיווך הורי בעת קריאת ספר לילד אילן-בראוניברסיטת  ר רות רון"ד

מסרים של היענות ושליטה  הבנת -ילדהאבהות החדשה בתקשורת הורה  אוניברסיטת חיפה ר רועי אסטליין"ד

 אבהית

 והמסלול  מכללת הדסה  ר דריה מעוז"ד

 המכללה למנהלהאקדמי 

 חווית האבהות של גברים יהודים גרושים בישראל: בין אשמה לחופש

 ליאת קוליק  ' פרופ

 שגית לויןר "וד

 –איכות תפקידים וקונפליקט תפקידים על פי שלבים בהורות , ריבוי תפקידים אילן-בראוניברסיטת 

 משווה בין אבות ואימהותניתוח 
 הפסקת קפה 12:15-11:45

 מופעים תרבותיים של אבהות. 2מושב  13:45-12:15
 אוניברסיטת תל אביב מהא כרכבי סאבח' גב: ר מתדיינת"יו

 חידושים ותמורות, שינויים, פרקטיקה: אבהות חרדית בישראל אילן-בראוניברסיטת  דבורה ווגנר

 היבטים סוציולוגיים של חרטה על אבהות אוניברסיטת תל אביב אורנה דונת

 אבות הכיכר: אבהות בהקשר של אלימות פוליטית אוניברסיטת חיפה ר רוני סטראייר"ד

 קצינים לוחמים בין קריירה צבאית ואבהות? "חדשים"אבות " ישן"ארגון  ל"צה ,ההתנהגותהמרכז למדעי  ר מיטל עירן יונה"ד
 צהריםהפסקת  14:15-13:45

 מושב פוסטרים 15:00-14:15
 אילן-בראוניברסיטת  ענביאור מר : ר"יו

 חווית המעבר להורות בקרב אבות חדשים אוניברסיטת בן גוריון בנגב אביגדור קנר

 תנועה של מובחנות   -משמורנית ההבניה האבהית הלא  המכללה האקדמית אשקלון ר אראלה גלין"ד

 רגשי דיאלקטיבמרחב 

 ?מדוע היכולת הרפלקטיבית של אבות חשובה אוניברסיטת בן גוריון בנגב ר נעמי בן בסט"ד

 המסלול האקדמי  ר ענת גיא"ד

 למנהלהמכללה 

 לדמותו של הגבר המשפחתיקוים 

מהווים תורמי זרע אנונימיים דמות אבהית סוציאליזטורית ומעבירים את  כיצד המרכז האוניברסיטאי אריאל  כהן   ר יערית בוקק"ד

 ?  מורשתם הערכית לצאצאיהם 

 אשל -ר שירה פגורק"ד

 רחל דקל' ופרופ

 מאפיינים הוריים של אבות החשופים לסיכון ביטחוני –אבהות תחת אש  אילן-בראוניברסיטת 

 אבהות בראי המדיניות הציבורית. 3מושב  16:30-15:00
 :  ר מתדיינת"יו

 אוי'סילביה פוגל ביז' פרופ

 המסלול האקדמי 

 המכללה למנהל

 קולותיהם של אבות שילדיהם הוצאו מהבית מכוח החוק אילן-בראוניברסיטת  נחמי באום' אירית נגבי ופרופ

 אבות במדיניות הישראלית כלפי משפחות –בשם האם  המכללה האקדמית אשקלון וייסוידובסקי-נדב פרץ

 שילוב של עבודה ומשפחה של אבות בישראל אוניברסיטת ברקלי ר יפעת מצנר חרותי"ד

 של בתי המשפט בעיצוב האבהות  תפקידם  הקריה האקדמית אונו ה"ר יואב מאז"ד

 המשפחתי שלאחר הגירושיןוהמבנה 

 הפסקה 17:00-16:30

 אבהות בין הפרטי לציבורי: רב שיח 19:00-17:00

 אילן-אוניברסיטת בר ,ראש המגמה ללימודי גבריות ר דני קפלן"ד: ר מנחה"יו

 המוסד האקדמי נצרת, ראש החוג לתקשורת ר אביבית אגם דאלי"ד

 אילן-בראוניברסיטת , התכנית ללימודי מגדר אפרת קנול

 המסלול האקדמי המכללה למינהל, ש שטריקס"בית הספר למשפטים ע ר צבי טריגר"ד

 סופר ואיש תקשורת, עיתונאי רענן שקד

 סופר ובלוגר גיל קדרון


