כנס
"ביכורי מגדר"

הכנס המדעי השישי להצגת עבודות המחקר של תלמידות
התכנית ללימודי מגדר לזכרה של פרופ' דפנה יזרעאלי

יום רביעי,ל' ניסן תשע"ז

26/4/2017

אולם בק
אוניברסיטת בר אילן

בתכנית:
9:00-8:30
9:30-9:00

התכנסות וכיבוד קל

מושב ברכות:

מר מוטי משען ,ראש מערך הנשיא
פרופ' אלדעה ויצמן ,ראשת היחידה ללימודים בין
תחומיים
הגב' שרונה יזרעאלי ,נציגת המשפחה
פרופ' סילביה אדלר ,ראש התכנית ללימודי מגדר

 11:15-9:30מציאויות מגדריות מבטים עכשוויים

 14:00-13:15הפסקת צהריים
 15:30-14:00נתיבים של חירות /התנגדות
יו"ר  -אפרת שפירא רוזנברג
דויד שפרבר  -לא מוכנה! פמיניזם יהודי-רדיקלי
ביצירותיה של האמנית חגית מולגן
תניה רגב  -הלכות צניעות וכינון זהותן של נשים
אורתודוקסיות
קובי אשבל " -שחורה אני ונאוה"-היבטים מגדריים
בתורתו של מייסד חסידות חב"ד
רננה רביצקי פילזר  -טקס ברית המילה  -צומת של
פולמוסים תיאולוגיים
מתדיינת :ד"ר ציפי קויפמן  -המחלקה למחשבת
ישראל ,אוניברסיטת בר אילן
 15:45-15:30הפסקה
 17:15-15:45מושב מרצות:
יו"ר  -לימור פומרנץ
ד"ר מירי רוזמרין  -פגיעות ומחקר פמיניסטי
ד"ר סיגל אופנהיים שחר  -מחוויות מפתח שליליות
לחיוביות ,בתהליכי התערבות בחייהן של נערות
ד"ר ירון שוורץ  -גבריות ,מסורת דתית ושויון מגדרי,
הילכו שלושתם יחדיו?-לימודי מגדר כגשר לאנשי
חינוך
ד"ר ענת הרבסט דבי "-להיות אמא טובה ,להיות
אזרחית אחראית" אמהות ותכניות מרווחה לעבודה

יו"ר  -אפרת שקד
ליאור מור " -אימהות חסרה?!" אימהות
בישראל מדברות על גידול ילד אחד
ענבל פרן פרח "-חווית המשתמש"-מבט
מעמיק אל תוך עולמם הפנימי של גברים צרכני
זנות ועל הקשר בין קנין ,גבריות וממדי פגיעו ּת
נועה עדי  -תפקידי מגדר וזהות תרבותית
בקרב שלושה דורות של נשים יוצאות הקווקז
בישראל-התרשמות ראשונית משדה המחקר.
דבורה ווגנר " -אני עוזר .אבל אני לא סטנדרטי"
היררכיה של בושה וכבוד בקרב דגם האברך
הפעיל
מתדיינת :פרופ' תמר אלאור ,אנתרופולוגית
במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
באוניברסיטה העברית
 11:45-11:15הפסקה
 17:30-17:15הפסקת כיבוד קל והתכנסות למופע הסיום
 13:15-11:45קולות מהשטח :מושב פרקטיקום
יו"ר  -משה חג'ג'
 18:45-17:30מופע פואטרי סלאם :מילים נטו
האומנית :צביה מרגליות
דפנה אייזנרייך  -דברו אלינו בלשון נקבה ביום
האשה הבינלאומי
טל בן טוב -מארגז כלים לסלסת תפירה
ענת כץ ארוג'אס  -לא הכל ורוד  -על הטמעת
חשיבה מגדרית בטכנולוגיה
רונית קב " -הקירות מדברים או מדברות?!"
לאורן  -ייצוג נשי במרחב החזותי בביה"ס
בממ"ד
מתדיינת :ד"ר גלי סמבירא  -ראשת תכנית 120
במכון שחרית
ההשתתפות בכנס אינה כרוכה בתשלום אך מותנית בהרשמה מראש במיילgender.studies@biu.ac.il :
אחראית אקדמית -ד"ר מירי רוזמרין ,ליווי מנהלי -זהר ברק
* התמונה  -היפטיה  415-355לספירה .מתמטיקאית אסטרונומית ופילוסופית שפעלה באלכסנדריה.

