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

Ursula Kroeber Le Guin:
“You cannot buy the revolution. You cannot 
make the revolution. You can only be 
the revolution. It is in your spirit, or it is 
nowhere.”

התכנסות וכיבוד קל   9:15-8:45
ברכות  9:30-9:15

פרופ' מרים פאוסט, רקטור האוניברסיטה 
הגב' שרונה יזרעאלי וטמברג, נציגת המשפחה

פרופ' סילביה אדלר, ראש התכנית ללימודי מגדר 
נשים וגופן:שברים והחלמה  11:00-9:30

יו”ר נורית יעקבוביץ  
אסנת אלגום - "למלא את החלל שנוצר בבטן הרכה"-  

הבניית משמעות לאובדן הריון ולידה שקטה בקרב נשים 
בישראל

חפצי ציון מוזס -חוויות גוף של נשים שהתמודדו עם   
סרטן השד לאור תהליכי טיפול גוף-נפש

דפנה קליר - התיחסות מגדרית לקשר בין גיל סובייקטיבי   
ושיקום משברים אוסטיאופורוטיים ושבץ בקרב בנות ובני 

65 ומעלה
לי את פרי לרר - ME TOO - NOT ME - באמת?   

הפסקה  11:30-11:00
כשידע פוגש עולם: מושב פרקטיקום  13:00-11:30

יו”ר ויויאן רביע  
דפנה פייזר - חינוך מודע מגדר - מידע לפעולה  

איבתהאג' מג'לי זובידאת - הקמת ארגון “נשים מובילות   
ופורצות דרך" לקידום מעמד הנשים בנצרת ולמען 

כניסתן למוקדי קבלת ההחלטות ולמרחב הציבורי
משה חג'ג'- אקטיביזם במרחבים שמרניים - האחווה   

הגאה באוניברסיטת בר-אילן
אפרת עומר - אקטיביזם פנים ארגוני תוך ממסדי   

ואקטיביזם של ידע ושטח, הילכו שניים יחדיו?

הפסקת צהריים  13:45-13:00

מבטים חדשים על מציאות משתנה  15:15-13:45
יו”ר רחל לוי הרץ  

אילנה קוורטין - בחינה של אלימות שאיננה פיזית נגד   
נשים באמצעות מודל מעולם יישוב הסכסוכים

מרים עבד אל רחים - "הגיע תורי לדאוג לעצמי":   
התארגנות סבתות פלסטיניות-ישראליות בגיל הפרישה

תמר גלס -  סוביקטיביות מינית נשית בתרבות המינית   
המשתנה

טלי פרקש - "מרב מיכאלי אמרה פעם...": שיחים אודות   
נשים ונשיות, בקרב אברכים ליטאים צעירים

הפסקה  15:30-15:15

מושב מיוחד לרגל 20 שנה לחוק נגד   17:00-15:30
הטרדה מינית

מנחה: נעמה לנסקי  
חה"כ מטעם מפלגת מר"צ מיכל רוזין, לשעבר   
מנכ”לית איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי 

תקיפה מינית
שלומית הברון, ממקימות עמותת “אחת מתוך   

אחת”
עו”ד קרן גרינבלט, מנכ”לית קואליציית שותפות,   

מנכ”לית משותפת עמותת “לילה טוב”
רפאה ענבתאוי, מנכ"לית "כיאן", ארגון פמיניסטי   

בחברה הערבית
ליזה ניקולאיצ'וק, פסיכולוגית ומנכ"לית מסל"ן בנגב  

יעל דן, עיתונאית, מגישת “עושים צהריים” בגלי   
צה”ל, פעילה במלחמה בפגיעות מיניות ובסיוע 

לנפגעות

הפסקה וכיבוד קל  17:30-17:00

מושב חגיגי לכבוד הדוקטוריות שהוסמכו   19:00-17:30
בשנה האחרונה

יו”ר ד”ר רונית עיר-שי   

חלוקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות  17:45-17:30

הצגת מחקרים מאת בוגרות התכנית:  19:00-17:45
ד”ר אירית לוי פלדמן, ד”ר עפרה כהן פריד,  

ד”ר רינת כהן, ד”ר מירב פרץ, ד”ר אלונה פלג,  
ד”ר אפרת קנול וד”ר גלי נהרי  

ההשתתפות בכנס אינה כרוכה בתשלום
אך מותנית בהרשמה מראש במייל:

gender.studies@biu.ac.il 

* בתמונה אורסולה לה גווין )2018-1929( סופרת מדע בדיוני פמיניסטית 
פורצת דרך. בין ספריה: ענן אטלס, המנושל, וארץ-ים. 


