
  תוכן העניינים
 

 הקדמה 
 

 ארבע פתיחות : מבוא
 המסורת היהודית , מגדר ולשון, זהות מגדרית
 מין ומגדר , ונפקדּות נשים

 
  יעל עצמון

 הבניית זהות מגדרית וכוח 
 

  רות גינצבורג
 המאבק על הלשון 

 
  רחל אליאור

 לשאלת ": עלמה יפה שאין לה עיניים"ו" טבע דומם", "נוכחות נפקדות"
 בדת היהודית ובמציאות הישראלית , נוכחותן והעדרן של נשים בלשון הקודש

 
  שולמית ברזלי

 מגדר /תהפוכות בפדגוגיה של מין: להגדיר את הגוף
 

 שער א 
 נשים בתקופות מעצבות של הציונות 

 
  דרור-רחל אלבוים

 האישה הציונית האידיאלית 
 

  דבורה ברנשטיין
 ריהן של צעירות העלייה השנייה מסיפו: קולות מן הגרעין הקשה

 
  יעל עצמון

 היסטוריה של קבלת אחריות 
 

 שער ב 
 ניכוס הגוף הנשי כרעיה וֵאם ויחסי גו ותודעה : גוף האישה

 
  ליאת פרידמן

 על המיתוס ההלני של חּוָרה והשפעותיו  –היכל וְמָכל הבריאה : האישה
 על כתבים יהודיים 

 
  פנינה שירב

 וכתיבה בסיפוריהן של יהודית הנדל ורות אלמוג גוף : דם הוא דיו
 

  רוני הלפרן
 אן 'קריאה בסמטת השקדיות בעומריג: שיחו האלטרנטיבי של הגוף

 לדורית רביניאן 
 

  אורלי לובין



 המרד הסמוי של הגוף המשותק : דרך קוצים
 

  ניצה ינאי ותמר רפפורט
 גוף האישה כטקסט : נידה ולאומיות

 
  סמדר שיפמן

 : רעיה וֵאם –ודולי מינה 
 בלום -משחק בסטריאוטיפים נשיים אצל אורלי קסטל

 
  נפתלי-מיכל בן

 על קולה של תרצה אתר ": כאן רק שותקות"
 

  קצב-הדרה שפלן
 אמניות ישראליות וייצוג הֵאם : קולה של אימא

 
 שער ג 

 נשים בשיח הציבורי 
 

  לוי-אורנה ששון
 דריות של חיילות בתפקידים כינון זהויות מג: חתרנות בתוך דיכוי

 " גבריים"
 

  חנה נוה
  –החוויה הישראלית וחווייתה של הישראלית 

 ? איפה שולה מלט: או, גירסת בית הקברות הצבאי
 

  ליבס-תמר פלסנר
 השתלבותן של נשים במרחב הציבורי הטלוויזיוני בישראל 

 
 שער ד 

 נשים והתרבות ההגמונית הגברית 
 ( תרבותיות-מגדר ורב)כקבוצות מוצא שונות 

 
  אולה אבו בקר'ח

 ? האומנם תופעה של שינוי חברתי: מנהיגות פוליטיות ערביות
 

  חנה קהת
 מעמד הנשים ולימוד תורה בחברה האורתודוקסית 

 
  גליצנשטיין-אסתר מאיר

 מאבקן של נערות ציוניות : יהודיות בבגדאד" סינדרלות"
 ישראל -ץבעיראק על שוויון זכויות ועל עלייה לאר

 
  סוזן סרד

 : נשים נהדרות ואלוקים הוא אדיר, גברים נעדרים
 סיפורי עלייה של נשים מזרחיות בשכונת נחלאות בירושלים 

 
  אראלה שדמי



 : הכמיהה אל הכוח, הכמיהה למלאות ההוויה
 הערות ראשוניות על הווייתן של נשים אשכנזיות בישראל 

 
 ביבליוגרפיה


