
תכנית הכנס
התכנסות, קפה ועוגה  08:30-09:00

ברכות  09:00-09:30
פרופ׳ אלדעה ויצמן   

ראשת היחידה ללימודים בין-תחומיים
מר מוטי משען   

ראש מערך הנשיא
הגב׳ שרונה יזרעאלי וטמברג   

נציגת משפחת יזרעאלי 
פרופ׳ רחל בן-ארי   

ראש התכנית ללימודי מגדר

מושב ראשון-בדרך לגבריות משפחתית?  09:30-11:00
יו”ר: קובי אשבל, התכנית ללימודי מגדר  

ד”ר ירון שוורץ, גברים )חדשים( “משווקים”   
מגדר לנערים )ישנים( - דילמות של גבריות 

אקטיביסטית בחינוך נערים לשוויון מגדרי 
בתיכונים בישראל

אילנה קוורטין, כליאה של הדרת כבוד  
ד”ר רלי אלון, חוויות פריון בקרב גברים חרדים   

למול חילוניים בישראל
מתדיינת: פרופ׳ אריאלה פרידמן, המכללה   

לחברה ואומנויות

מושב שני-התהוותה של אמהות מחברת  11:00-12:15
יו”ר: ביאן מג׳אדלה, התכנית ללימודי מגדר  

איריס גלילי, המפגש בצומת האימהות-אשת   
חינוך לגיל הרך

אלונה פלג, אימהות במשפחות חד מיניות   
מתוכננות בישראל - בין מרחב של העצמה, 

שחרור, ניחומים וגאווה לאתר של ניסוי 
ותעייה, פגיעות ובדידות

מתדיינת: ד”ר עמליה זיו, התכנית ללימודי   
מגדר, אוני' בן גוריון

הפסקת צהריים: עם שולחנות עגולים:  12:15-13:30 
)בהרשמה מוקדמת(

פרופ׳ אורנה ששון לוי, התכנית ללימודי מגדר 	 
פרסומים: למה, מתי, איך ואיפה?

שרון אורשלימי, התכנית ללימודי מגדר 	 
 הפלות כסוגיה מושתקת בישראל:

על פרספקטיבה פמיניסטית ובין לאומית ועל 
דילמות ממסדיות ואישיות

ליאור אלפנט, יו”ר פורום הקולנועניות ויוצרות  	
הטלויזיה: איפה איפה הן? - היאסטוריה של 

קולנוע וטלויזיה
לי גילת, פורום הקולנועניות ויוצרות הטלויזיה:  	

בכירות או לא להיות? חלוקת כספים שוויונית, 
יש דבר כזה? 

יסמין קיני, פורום הקולנועניות ויוצרות הטלויזיה: 	 
Show me the money איך לגייס כסף 

לפרויקט שלך? 

מושב שלישי-הרצאת אורחת  13:30-15:00
יו”ר: יעל בר-צדק, התכנית ללימודי מגדר  

ד”ר כרמית קארין יפת, הפקולטה למשפטים   
 אוני’ חיפה

שוברות שתיקה: על אנטומיה, אוטונומיה 
ומודל ההיפר-גבריות במשפט הישראלי

מתדיינת: מנאל שלבי, אוני' חיפה  

מושב רביעי-גוף בלמידה  15:00-16:15
יו”ר: תמר גלס, התכנית ללימודי מגדר  

אורנית רמתי, חינוך גוף/אני: למידה ממוקמת   
על רחבת החינוך הגופני בישראל

גייל סוסקין, תפיסות עצמי ותפיסות הגוף   
בקרב נשים חרדיות

מתדיינת: ד”ר לימור מעודד דנון, המחלקה   
לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוני' העברית

הפסקת קפה  16:15-16:45

מושב חמישי-מפוליטיקה של דילמות   16:45-18:15
לפוליטיקה של פרדוקסים:

יו”ר: עינת עופר, התכנית ללימודי מגדר  

סמדר זמיר, על כסא הבמאי יושבת אישה  
אינסאף אבושערב ורינאל שלאבנה-בהותי   

פרוייקט אלימות מינית בחברה הערבית בנגב 
רועי אזולאי, הטמעת חשיבה מגדרית במכרזי   

כוח אדם בעירית ת”א
ליאה שמש סגל, אמהות נפגשות לדבר  

מתדיינת: ד”ר גלית דשא  

“ביכורי מגדר”
הכנס המדעי החמישי להצגת עבודת המחקר של תלמידות התכנית

לזכרה של מייסדת התכנית, פרופ’ דפנה יזרעאלי ז”ל

יום רביעי, ו׳ אדר ב׳ תשע”ו 16.3.2016
מרכז הכנסים ע”ש פלדמן )בנין מס׳ 301(, אוניברסיטת בר-אילן

 הכנס הינו חינמי אך מותנה בהרשמה מראש באתר
genderstudies2014@gmail.com :התכנית ללימודי מגדר בבר-אילן במייל

http://doodle.com/poll/24ci2yidwh353z6d :או בקישור הבא

http://doodle.com/poll/24ci2yidwh353z6d

