
יום רביעי, 23.3.22, כ' באדר ב' תשפ"ב 
אולם וייספלד, בניין 301, אוניברסיטת בר-אילן

תוכנית הכנס

ביכורי
מגדר

הכנס המדעי העשרים 
של תלמידות ותלמידי 

התוכנית ללימודי מגדר
לזכרה של מייסדת התוכנית, 

פרופ' דפנה יזרעאלי ז"ל

biu.ac.il מוקד המידע לשירותך 9392* משפיעות על המחר, היום.

מושב שטח: יוזמות ב"חממה לאקטיביזם חברתי"12:00-13:15

יו"ר: רודיינה שקיר משעור 

לאה ג'פנג'ר-לוי, אמנת איסטנבול והתפקיד של שיתוף פעולה 
בפרויקט שינוי מדיניות

מיכל מנהיימר, אקטיביזם בחברה שמרנית

נעמה מונק, חינוך מיני מנקודת מבט מגדרית בחברה הדתית לאומית

הפסקת צהרים13:15-14:15

מושב רביעי: איתגור מרחבים ושיחים מגוונים 14:15-16:00

יו"ר: לימור יחיא 

יערה רוזוליו, “לשכוח לשכוח" - הפרקטיקה הביקורתית בהגותה של 
רוזי בריידוטי

משה חג'ג', הגוף שלי ואתה: הגוף ככרטיס כניסה לחברויות 
אפלטוניות במועדוני גייז

ניצן כספי שילוני, זהויות מגדריות בבית הדין הרבני: נפגעות אלימות 
כמקרה מבחן 

שרי גייגר, סובייקטיביות פמיניסטית בקרב נערות

הפסקת קפה16:00-16:15

מושב חמישי: חברה, תרבות אזרחית ומגוון16:15-17:30

יו"ר: ענת הדר כהן 

 יותם בן מאיר, חברויות חוצות-גבולות, סולידריות
דו-לאומית ותפיסות של גבריות בקרב פעילי שלום 

 ורוניקה ליון, 

רונית קב, קהילה פרשנית מקוונת המכוננת תרבות אזרחית

Challenging the diversity discourse in Women 
Wage Peace through peripheral perspectives

התכנסות08:15-08:45

ברכות08:45-09:00

פרופ' גיל דיזנדרוק, ראש היחידה ללימודים בין-תחומיים

שרונה יזרעאלי, נציגת משפחת יזרעאלי

ד"ר רונית עיר-שי, ראשת התוכנית ללימודי מגדר

מושב ראשון: תובעות אוטונומיה בספירות פרטיות 09:00-10:15
וציבוריות

יו"ר: רונית ארגמן 

לי-נוי גרין, אימהּות כפריזמה לעיצוב האוריינות הפיננסית 
 Y-הנוגעת לפרישה של נשות דור ה

 מיכל עציון, חיי השליחות וסוכנות הנשים: הניסיון של שליחות
חב"ד בעולם 

נעמה לנסקי, "שדה קרב" ו"הרים של זבל": חוויות ניהול הרושם 
של פוליטיקאיות ישראליות בזירות המדיה החברתית

הפסקת קפה10:15-10:30

מושב שני: פגיעות ואלימות10:30-11:45 

יו"ר: סהר גל 

שירי אורון, אלימות רגשית בראי תיאוריה של אי צדק אפיסטמי 

ריהאם ח'לייף, צועדות לקראת היפרדות: חוויותיהן של נשים 
פלסטיניות בישראל שמופעלת נגדן אלימות כלכלית מצד בני 

זוגן והשלכותיה על החלטתן להיפרד

גלי אלפרשטיין, פגיעּות בקרב גברים מכורים לסמים

הפסקת קפה11:45-12:00

ּ


