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הפמיניזם המקומי והגלובלי יכול לזקוף לזכותו שינויים חברתיים עצומים בשדות 
הפמיניזם  אחרות,  ביקורתיות  פוליטיות  עמדות  כמו  אבל  ומגוונים.  רבים  פעולה 

 כגוף ידע וכמאבק פוליטי מתמודד כיום עם משברים ועם אתגרים לא פשוטים. עידן של 

פוסט-אמת, שבו נרטיבים על מציאות מגדרית נתקלים בנרטיבים חלופיים, צורות חדשות של 
פוליטיקה שמרנית של רגשות, וצורות ניאו-ליברליות של העצמת נשים ומיעוטים – כל אלה מחייבים 
לחשוב מחדש על דרכי המעורבות והפעולה שמציעים התיאוריה והמחקר הפמיניסטיים הביקורתיים.

מנגד, נדמה כי שברים ופערים נוצרים גם מתוך התפתחות של נקודות מבט ביקורתיות המטילות ספק 
בלגיטימציה ובהשפעה של צורות שונות של ידע ופעולה פמיניסטיים. בשנים האחרונות גוברת המודעות 
לכך שידע פמיניסטי מחקרי אינו יכול להתיימר לייצג באופן פשוט את ״הקול״ ואת האינטרסים של נשים 
ופוליטי  חברתי  לשינוי  המתאימים  הפעולה  לכלי  הנוגע  בכל  סמכות  מקור  להיות  או  שונות,  מקבוצות 
הפמיניסטיות,  התיאוריות  בקרב  הפרגמטיסטים  הקולות  בעקבות  כן,  כמו  שונות.  ובהצטלבויות  בזירות 
עולה המחשבה שבמקביל לניסיון לפתור את שאלות העומק של הפמיניזם כתחום של ידע ומעשה – ואולי 

במקום ניסיון זה – נדרש להשקיע מאמץ בבניית ארגז כלים מגוון שאינו מניח אחדות.

בירושלים  ליר  ון  במכון  הפועלת  פמיניסטית",  פוליטית  לסובייקטיביות  הכלים  "ארגז  המחקר  קבוצת 
בשנתיים האחרונות, תקיים כנס שיציג חשיבה ומחקר פמיניסטיים מגוונים, במטרה לפתח צורות מעורבות 
וארגז כלים שבכוחם להתמודד עם האתגרים העומדים בפני הפמיניזם הגלובלי והמקומי כיום. הקבוצה 
שפות  לקדם  שמטרתו  עכשווית,  פמיניסטית  פוליטית  לסובייקטיביות  המעבדה  מפרויקט  חלק  היא 
מחקריות חדשות המתמודדות עם אתגרים אלה. בין השאר, מטרת הכנס היא לברר כיצד אפשר להבין את 
המחויבות, אם ישנה כזאת, לַקשר בין הידע המחקרי הפמיניסטי לבין מציאות חייהן של נשים מקבוצות 
שונות; כיצד מחויבות זו אמורה לעצב דרכי ייצור של ידע פמיניסטי וכלים לפעולה פוליטית; ואילו כלים 

שיתרמו לתהליכי שינוי ולחיים פוליטיים בני קיימה אפשר לעצב במסגרת המחקר הפמיניסטי. 

אנו מזמינות הצעות העוסקות בשאלות האלה או בנושאים הקשורים להן:
אילו כלים זמינים להתמודדות עם זירות מרכזיות הדורשות התערבות פמיניסטית?  	
אילו כלים של מעורבות חברתית מציעות שפות ביקורתיות פמיניסטיות עכשוויות?  	
נשים באופן שאינו  	 בין הידע הפמיניסטי למציאות החברתית של  היחסים  כיצד אפשר להבין את 

מסתכם בייצוג ובפעולה למען אחרות? 
הפעולה  	 לאפשרויות  המחויבות  לבין  הביקורתי  הפמיניסטי  המחקר  בין  מתקיימים  יחסים  אילו 

והמאבק של נשים בזירות שונות ואל מול מבני כוח שונים?
האמת  	 תפיסת  על  משמעותית  ביקורת  הציגה  הפמיניסטית  שהאפיסטמולוגיה  העובדה  לנוכח 

עם  להתמודד  שבכוחן  מסירתה  ושל  גילוייה  של  אמת,  של  אחרות  צורות  ישנן  האם  המערבית, 
האתגרים הפוליטיים העכשוויים? וכיצד אפשר להתמודד עם היחלשות כוחן של האמיתות בכל הנוגע 

לסוגיות מגדריות מרכזיות?
כיצד אפשר לחשוב על ארגז כלים פמיניסטי במונחים של כלכלה רגשית או דינמיקות ַאפקטיביות  	

?)affective dynamics(

אילו צורות של זמניות )temporality( מאפיינות את שדה הידע הפמיניסטי? כיצד יחסים בין-דוריים  	
משמשים זירה לשינוי פמיניסטי?

פעולה?  	 וצורות  לתכנים  מיתרגמות  שונות  פמיניסטיות  אג׳נדות  כיצד  והפדגוגיה:  החינוך  בתחום 
באיזה אופן תרגום זה יכול לשמש אבטיפוס לצורות של שינוי עמדות בזירות נוספות?

להצעת הרצאה יש לשלוח תקציר שאורכו עד 300 מילים.

 להצעת מושב יש להגיש כותרת ורציונל לפאנל, וכן תקצירים של ההרצאות 
שייכללו במושב.

 להצעות יצורף תיאור עצמי קצר המפרט את הרקע האקדמי, המקצועי או 
האקטיביסטי הרלוונטי של החוקרת או החוקרות המשתתפות.

אפשר להגיש הצעות להרצאות בעברית או באנגלית.

 את התקצירים יש לשלוח עד לתאריך 1.9.2022 
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