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התכנסות   09:45–09:30

הרצאת פתיחה )אודיטוריום ון ליר(  10:45–09:45

ברכות: פרופ' שי לביא, ראש מכון ון ליר בירושלים; אוניברסיטת תל אביב 

יו"ר: ד"ר חגי בועז, מכון ון ליר בירושלים 

פרופ' דפנה יואל, אוניברסיטת תל אביב
מין ומגדר ברפואה – מעבר לבינארי

מושבים מקבילים  12:30–11:00

מושב 1 )אולם ישיבות(   

יודעות מהגוף 
יו"ר: רונה ברייר-גארב, מכון ון ליר בירושלים

ענת שלם, מכון ון ליר בירושלים; אוניברסיטת בר-אילן
פנומנולוגיה של הריון לא נבחר

שרון אורשלימי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 "להיות אישה יודעת" – אוריינות רבייתית ואפיסטמולוגיה 

פמיניסטית  
ד"ר אורלי דהאן, המכללה האקדמית תל חי

"תודעת לידה" כגשר על פני מים סוערים

מושב 2 )אודיטוריום ון ליר(   

מבט ביקורתי על לידה וגינקולוגיה 
יו"ר: ד"ר אומי לייסנר 

 ד"ר לנה שגיא-דאין וקשת קורם, בית החולים כרמל והטכניון – 

מכון טכנולוגי לישראל

שכיחות ומאפיינים של אלימות מיילדותית בישראל
שרה טנקמן, קרן בריאה

 הבדיקה הגינקולוגית – ממצאי סקר של 6,500 נשים 
והשפעתו על מערכת הבריאות  

ד"ר נטע אבנון, אוניברסיטת תל אביב
הבניית המדע הגינקולוגי – מבט ביקורתי פמיניסטי

הפסקת צהריים  13:30–12:30

הרצאת מליאה )אודיטוריום ון ליר(  14:30–13:30

ד"ר עמליה זיו, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב   

צמתים נבחרים בהיסטוריה הטעונה של המושגים     
"מין" ו"מגדר"    
מושבים מקבילים  16:15–14:45

מושב 3 )אולם ישיבות(   

טכנולוגיות רפואיות והיבטים מגדריים
יו"ר: ד"ר חדוה אייל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב; אוניברסיטת חיפה 

נוגה פרידמן, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 "אני לא רוצה יותר ילדים, אז אני צריך לעשות משהו בנידון" –

קשירת צינורית הזרע כמקרה בוחן לקשר בין גבריות ופריון  
 ד"ר ניצן רימון-צרפתי, המכללה האקדמית ספיר 

ופרופ' יעל השילוני דולב, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 האקטופוליטיקה של הפריון: היבטים מגדריים, חברתיים 

ואתיים של רחם מלאכותי  
ד"ר לימור מעודד-דנון, אוניברסיטת בר-אילן

 גישות טמפורליות וסוציו-רפואיות כלפי גופים
אינטרסקסואליים  

מושב 4 )אודיטוריום ון ליר(   

מחלות שקופות ומוגבלויות
יו"ר: שרון אורשלימי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב     

ד"ר עדי פינקלשטיין, המרכז האקדמי לב, ירושלים
מחולי שקוף לנוכח: התמודדות של נשים עם פיברומיאלגיה  

מפרספקטיבה של שני עשורים   
איה ורטהיימר וניצן ברנשטיין, ארגון "אנדומטריוזיס ישראל"  

סקר האנדו הגדול 
רז רובס, רוני רוטלר ולירית שפיר שמש, אוניברסיטת בר-אילן

נשים עם מוגבלות ונגישות לשירותי בריאות: אפליה כפולה

מושב סיום )אודיטוריום ון ליר(  18:00–16:30

מה בין רפואה מגדרית לרפואה פמיניסטית?
יו"ר: פרופ' יעל השילוני דולב, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ד"ר ליאור שחר, אוניברסיטת תל אביב וד"ר ליאור ברוך, מכבי שירותי בריאות
 מה בין רפואה מגדרית לרפואה פמיניסטית, ומה מקומן 

בחינוך רפואי?  
 ד"ר איילת שי, המרכז הרפואי לגליל; אוניברסיטת בר-אילן 

ד"ר שחר קופלר, בית החולים אסותא אשדוד
 האם זו באמת רפואה מודעת מגדר? 
מבט פמיניסטי על "רפואה מגדרית"  

 מגיבים: ד"ר שירי טננבאום, סגנית מנהל בית החולים
הדסה עין כרם; ראש האגודה לרפואה מודעת מגדר

 ד"ר ירון שוורץ, אוניברסיטת בר-אילן; 

מכון הרטמן
ועדה אקדמית: 
שרון אורשלימי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ד"ר חגי בועז, מכון ון ליר בירושלים
פרופ' יעל השילוני-דולב, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הכניסה
חופשית

בהרשמה מראש

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddRXeClfD-5l-IglV0i8F51Me_JOlGet6eo_0Wr1fBIgXJtQ/viewform

