
 
 

 

 החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 ללימודי נשים ומגדר התכניתו
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 ברכות ופתיחה       09099-90099

 אביב-יו"ר:  ד"ר כנרת להד, התכנית ללימודי נשים ומגדר, אוניברסיטת תל

 אביב-תלפרופ' אהרון שי, רקטור אוניברסיטת 

 אביב-תלרוזנבאום, דקאן הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת -פרופ' תמר רונן

 אביב-פ' אייל זיסר, דקאן הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת תלפרו

 אביב-תלהחוג לספרות והתכנית ללימודי נשים ומגדר, אוניברסיטת  רופ' חנה נוה,פ

 

 0 דורות וזהויות  0מושב     00099-09099

להיסטוריה, אוניברסיטת  והחוגיו"ר: ד"ר מיכל שפירא, התכנית ללימודי נשים ומגדר 

 אביב-תל

 פרופ' דבי ברנשטיין, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת חיפה 

שאלות  - ישוב היהודי בשנות העשריםידרכים חדשות0 ניסיונות רדיקליים ב

 היסטוריות והיסטוריוגרפיות

 אביב-תלפרופ' יהודה שנהב, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת 

 יותהפוליטיקה של פוליטיקת הזהו

 בנגב גוריון-בןרם, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת  פרופ' אורי

 דורות בסוציולוגיה0 עלייתו, נפילתו ועלייתו של מרטין בובר

ד"ר דליה פאדילה, נשיאת מכללת אלקאסמי להנדסה ומדע ומייסדת בית ספר "קיו 

 ופיתוח הון אנושי במגזר הערבי סקול" לאנגלית

 ים וחינוך בחברה הערבית במדינת ישראלזהות, נש
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 0 נשים ריאליות  9מושב    03099-00099
 אביב-תליו"ר:  ד"ר מירי רוזמרין, הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת 

מחקר התרבות, והיחידה ל ונס, התכנית ללימודי נשים ומגדרי-ד"ר תגריד יחיא
 אביב-תלאוניברסיטת 

 שראלאת0 כינון נשים כזרות בחברה הפלסטינית ביּבע'רי
  אביב-תלפרופ' מיכל שמיר, החוג למדע המדינה, אוניברסיטת 

 מועמדות ופעילות פמיניסטיות 0נשים בוחרות
 אביב-תלד"ר חגי בועז, מרכז אדמונד י' ספרא לאתיקה, אוניברסיטת 

 תיאוריה מגדרית כמתודולוגיה ליחסי דת ומדינה -"שאלת הנשים" 
יפו, -אביב-תלפרופ' נעמי חזן, דקאן בית הספר לממשל וחברה, המכללה האקדמית 

)בשיתוף  במכון ון ליר בירושלים ציבורית,ה ש שוות, המרכז לקידום נשים בזירהרא
 עם פרופ' חנה הרצוג(

 נשים ופוליטיקה0 עמדות או ערכים
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 גוריון-בןיו"ר: פרופ' ניצה ינאי, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת 

 בנגב
, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה והחוג ללימודי מזרח גדעוני-פרופ' עפרה גולדשטיין
 אביב-אסיה, אוניברסיטת תל

אישיות ככלי מחקר אתנוגרפי  דוא"לחציית גבולות בעבודת שדה0 שיחות 
 קסיבירפל

 ד"ר מיכל פרנקל, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית
האם ניתן וצריך  -סיפורים שמעסיקים מספרים בעידן האיזון בין עבודה ומשפחה 

 להבחין בין רטוריקה ופרקטיקה?
 אילן-פרופ' אורלי בנימין, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר

קודת מבטן של נשים את מה שאי אפשר לדעת0 הפוליטיקה של אי לדעת מנ
 פרסום נתונים על העסקה קבלנית של נשים
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 בשיתוף קרן דפנה0 הטמעת חשיבה מגדרית0 3מושב    00099-00003
, למשפטים והפקולטה ומגדר נשים ללימודי כניתהת, הקר יו"ר: ד"ר דפנה

 אביב-תל אוניברסיטת
 המרכז, ושוות אביב-תל אוניברסיטת ,ומגדר נשים ללימודי הדס בן אליהו, התכנית

 הציבורית במכון ון ליר בירושלים בזירה נשים לקידום
 אביב-תל אוניברסיטת, ומגדר נשים ללימודי לרר, התכנית ד"ר זאב

 הפליה למניעת תמורה מרכז ר"ויו למנהל מכללההון, ד"ר יפעת ביט
 בנגב גוריון-בן אוניברסיטת, ואנתרופולוגיה לסוציולוגיה , המחלקהד"ר ניצה ברקוביץ

 העברית האוניברסיטה, דיוויס לאונרד אהרוני, מכון ד"ר שרי
, למשפטים בפקולטה קליני משפטי לחינוך בדארנה, המרכז-שגרי באנה ד"עו

 העברית האוניברסיטה
 יעל חסון, רכזת פרויקט "נשים לתקציב הוגן", מרכז אדוה
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 הרצוג  לחנה' לפרופ דפנה קרן אות הענקת
 יזרעאלי-על ידי שרונה ווטמברג

 
 סיכום דברי – הרצוג פרופ' חנה

 הענקת מלגות ע"ש אמהות משפחת הרצוג
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 בתמיכתם האדיבה של0 הכנס מתקיים
 נשים משתפות פעולה לשינוי -קרן דפנה 

 המכון לחקר החברה והכלכלה ע"ש דוד הורוביץ 

  אביב-תל, אוניברסיטת NCJWבשיתוף  התכנית ללימודי נשים ומגדר

 , החוג לסוציולוגיהאביב-תלהמכון למחקר חברתי על יד אוניברסיטת 

 NCJWהפורום ללימודי נשים ומגדר בשיתוף 

 אביב-תלהפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון, אוניברסיטת 
 אביב-תלהפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין, אוניברסיטת 

 
 

 


