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מכון ון ליר בירושלים 

 ראשון | 4.12.2022

התכנסות וכיבוד   10:00

ברכות: פרופ' שי לביא, ראש מכון ון ליר בירושלים; אוניברסיטת תל אביב   10:30 

ד"ר מירי רוזמרין, התוכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר-אילן; מכון ון ליר בירושלים

מושב פתיחה:   12:15–10:40

עולם משתנה. כלים חדשים?   
יו"ר: רונה ברייר-גארב, מכון ון ליר

ד"ר מירי רוזמרין, איך מגשרות על הפער בין ביקורת לבין יצירת כלים לשינוי 	 
פרופ' סראב אבו-רביעה קווידר, ארגז כלים ישים? הפרקטיקה של Critical Race Theory באקדמיה הישראלית	 
ד"ר גילי הרטל, יחסותיות והתמקמות )בין-(דיסציפלינארית: המקרה של פמיניזם, לימודים קווירים וגיאוגרפיה של מיניות	 
ד"ר רונית עיר-שי, "כלים שבורים"? ארגז הכלים הפמיניסטי בחקר ההלכה המודרנית 	 

הפסקה     12:30–12:15

מושבים מקבילים     14:00–12:30

מושב 1: התמודדויות פמיניסטיות במציאות ניאו-ליברלית     
יו"ר: ד"ר יעל חסון 

פרופ' מיכל פרנקל, דת, מגדר וניאו-ליברליזם: הדוגמה של נשים חרדיות בתעשיית ההייטק	 
מייסם ג'לג'ולי, איך הופכים את השכול למאבק למען החיים - "אמהות למען החיים" כדוגמה 	 
ריקי כהן-בנלולו, "עקורות-בית": המאבק למען דיור ציבורי כמאבק פמיניסטי	 
ד"ר עדי מורנו, פמיניזם ל-99%	 

מושב 2: "השוליים של השוליים": מבטים מגדריים מתוך החברה החרדית אל עבר קבוצות שוליים בתוכה     
יו"ר: ד"ר רבקה נריה בן שחר

אסתי רידר-אינדורסקי, הצטלבותיות בין קודש לחול: היבטים בפמיניזם החרדי בישראל	 
אסתי וגה, כשרגש מקבל חוקים, כשתרבות מנהלת רגשות: המקרה של אימהות חרדיות שילדן או ילדתן נפגעו	 
טלי פרקש, סטודנטים "בארון": הסתרה וחשיפה של השתלבות בלימודים אקדמיים כחוויה מכוננת בקרב סטודנטים חרדים	 
מיכל מנהיימר, נערות בסיכון בעולם החרדי: בין השיח הפרופסיונלי לשיח הביקורתי	 

הפסקת צהריים    15:00–14:00

מושבים מקבילים     16:30–15:00

מושב 1: ארגז כלים פמיניסטי בשדה החינוך וההוראה    
יו"ר: יעל בוים-פיין

סהר גל, שפה שוויונית – גם בכיתה	 
ד"ר הדרה שפלן-קצב, האם לימודי אמנות באקדמיה הישראלית יכולים להיות פמיניסטיים? 	 
דפנה אייזנרייך, פדגוגיה מבוססת-פגיעּות בחינוך לשינוי חברתי	 
ד"ר אורנית רמתי דביר, חינוך גוף)א(ני: ממרחב של משטור למרחב של אפשרויות 	 

מושב 2: דינמיקות ָאפקטיביות כמשאב לידיעה ולפעולה   
יו"ר: ד"ר יעל בר-צדק

ד"ר ענבל וילמובסקי, פדגוגיה פמיניסטית כפרקטיקה אימהית במרחב אקדמי עוין: בין משטור הרגש להתנגדות 	 
רחל לוי הרץ, "הגוף קופא, אבל אני ממשיכה": דיסוננס ָאפקטיבי כנקודת מוצא אפיסטמית ומתודולוגית 	 
ד"ר תניא ציון-וולדקס, תנועות של תקווה ותשישות: הרהורי כפירה )ותשוקה( בעקבות הוראה, מחקר ואקטיביזם פמיניסטי 	 
ענבל פרן פרח, ללמד ולחקור פמיניזם בלי לומר שזה פמיניזם: טכניקות של גילוי וכיסוי בפמיניזם 	 

הפסקה     16:45–16:30

מושב מליאה     18:15–16:45 

פועלות לשינוי: אסטרטגיות פעולה פמיניסטיות במשפט ובתקשורת   

יו"ר:  הדס בן-אליהו  
ד"ר ראויה אבורביעה, בית הספר למשפטים, המכללה האקדמית ספיר	 
ג'סיקה נבו, מייסדת "טריבונל – תביעות צדק לפגיעות על בסיס מגדר"	 
ליאור אלפנט, המועצה הציבורית לתרבות ואמנות; דוקטורנטית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב	 
ענת סרגוסטי, ארגון העיתונאים	 

    

 ערב עיון חגיגי לרגל השקת גיליון מיוחד של כתב העת "פוליטיקה" בנושא:

"לאום, דת ומגדר: פרספקטיבות מקומיות על הצטלבויות והשלכותיהן"
התכנסות וכיבוד     18:30

ברכות: פרופ' גליה פרס בר נתן, בשם כתב העת פוליטיקה  20:30-19:00
דברי פתיחה: ד"ר תניא ציון-וולדקס, פרופ' בקי קוק ופרופ' אילת הראל, עורכות הגיליון 

הרצאה: פרופ' חנה הרצוג, לחשוב מחדש על לאום, דת מגדר ועל מה שביניהם  
 שיחה בין הכותבות: ד"ר ערין הווארי, ד"ר סיגל נגר-רון, ד"ר אבתסאם ברכאת, ד"ר ליהי בן-שטרית, 

פרופ' רות הלפרין-קדרי, ד"ר אלישבע רוסמן-סטולמן, ד"ר אופירה פוקס 

 שני | 5.12.2022

מושבים מקבילים   11:30–10:00 

מושב 1: שפות חדשות למחשבה על גוף ופריון      
יו"ר:  ד"ר דנה אולמרט

ענת שלם, פנומנולוגיה ביקורתית של היריון לא נבחר כפתח לדיון חדש בסוגיה האתית של הפסקות היריון 	 
גילית קרול, מופעי אי-פוריות בתיאטרון הישראלי	 
כאוכב ח'ורי, נוכחות בגוף כרפרנס חי במסע החקירה האסתטי, ובכינון סובייקטיביות וסוכנות קולקטיבית, בקרב אמניות פלסטיניות 	 
ד"ר דוד שפרבר, אמנות הנידה והמקווה: בין ביקורת להשגבה ובין ישראל לארצות הברית	 

מושב 2: טכנולוגיה ככלי פמיניסטי     
יו"ר: ענת כץ-ארוג'אס

מיכל זאבי, בין ידע, מידע ופעולה אקטיביסטית: לקראת רישות פמיניסטי מחודש 	 
אורית נחתומי גורדון, הפרדוקסים המלווים את העתיד הפיננסי של נשים בנות 60 פלוס 	 
הילה ורנר, "הכספת" – יומן דיגיטלי מאובטח: מחוסר אונים ובדידות לעוצמה ואומץ 	 
ד"ר מיכל סלע, אקטיביזם פמיניסטי בזירת החדשנות הטכנולוגית בבריאות	 

הפסקה     12:00–11:30

מושבים מקבילים     13:30–12:00

מושב 1: יחסים בין-דוריים ככלי לשינוי וכעיקרון אתי בפמיניזם המסורתי     
יו"ר: פזית עדני 

ד"ר ורד מדר, "עבודת החצר": אתנוגרפיה כמרחב להעברה בין-דורית 	 
חפציבה כהן מונטגיו וד"ר אנג'י כהן, אפיסטמולוגיות שיתופיות ומחקר פמיניסטי: "ערבות – נשים מחברות מסורת" 	 
ד"ר זהורית אסולין, הפעילות התרגומית כגשר בין דורות ובין תרבויות 	 

מושב 2: לחשוב מחדש על כוח וסובייקטיביות: כלים מתודולוגיים ותיאורטיים     
יו"ר: ד"ר מירי רוזמרין

יערה רוזוליו, היסטוריות מחוקות, זיכרונות אלטרנטיביים: דיון בהגותה של רוזי בריידוטי 	 
רותי בלט ואינה בלוס-קדוש, Cis Researchers, Trans Topics: מבט רפלקסיבי ביקורתי 	 
שלומית שמחי, אוטו-אתנוגרפיה ככלי פמיניסטי אפקטיבי: חיבור בין ידע מחקרי למציאות חיים	 
טל מנחם, Self-affection ככלי לשינוי חברתי 	 

מושבים מקבילים     16:00–14:30

מושב 1: התנגדות ל"גייטקיפינג" במגדל השן: דרכים להפצת ידע פמיניסטי מודר    
יו"ר: ד"ר עדי מורנו

חלי בוזחיש ששון, ״איפה כל העניֹות שלך": נוכחות ונפקדות במרחב האקדמי	 
רחלי סעיד, #UsToo: רשתות חברתיות ככלי לערעור היררכיות שיח 	 
רונה משיח, מבטים מתנגדים: על קריאה ותרגום לעברית של קורפוס פמיניסטי שחור 	 

מושב 2: אסטרטגיות של מאבקים פמיניסטיים   
יו"ר: ד"ר שרי אהרוני

יערה עוזרי, חמש שנים לתנועת MeToo#: מה אנו יכולות ללמוד מהקולנוע והטלוויזיה? 	 
 תמר בן דוד וד"ר תניא ציון-וולדקס, "חיי נשים אינם הפקר": רצח נשים כמקרה בוחן לתמורות ומתחים 	 

בשיח הפמיניסטי עם כניסתו 
ד"ר מירי כהן אחדות, אמצעים לשוניים להבניית סובייקט פוליטי מתנגד בשיח ציבורי 	 
ד"ר יעל בר-צדק, קורבנות מדומיינים, פוגעים מדומיינים	 

הפסקה     16:30–16:00

מושב סיכום     17:30–16:30 

ארגז כלים פמיניסטי לעת הזו: שאלות להמשך    

יו"ר: רחל לוי-הרץ
ד"ר מירי רוזמרין  |  ד"ר שרי אהרוני  |  ד"ר תניא ציון-וולדקס  |  ד"ר עדי מורנו
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המציגות לפי סדר הופעתן בכנס
ד"ר מירי רוזמרין, התוכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר-אילן; מכון ון ליר בירושלים  |  רונה ברייר-גארב, מכון ון ליר בירושלים  |  פרופ' סראב אבו-רביעה קווידר, 

מגדר,  ללימודי  עיר-שי, ראשת התכנית  רונית  ד"ר    | בר-אילן   אוניברסיטת  מגדר,  ללימודי  גילי הרטל, התוכנית  ד"ר    | בנגב   בן-גוריון  אוניברסיטת  לחינוך,  המחלקה 

  | בירושלים   העברית  האוניברסיטה  פרנקל,  מיכל  פרופ'    | בנגב   בן-גוריון  אוניברסיטת  מגדר,  ללימודי  התוכנית  אדוה;  מרכז  חסון,  יעל  ד"ר    | בר-אילן    אוניברסיטת 

 מייסם ג'לג'ולי, יו"ר שותפה "סיכוי-אופוק"; מנכ"לית "צופן – מרכזי טכנולוגיה עילית" לקידום ההייטק בחברה הערבית  |  ריקי כהן-בנלולו, פורום הדיור הציבורי "לא נחמדים –

לא נחמדות" ד"ר עדי מורנו, המכללה האקדמית תל אביב-יפו  |  ד"ר רבקה נריה בן שחר, המחלקה לתקשורת, המכללה האקדמית ספיר  |  אסתי רידר-אינדורסקי, בית 

הספר ללימודי תרבות, אוניברסיטת תל אביב; עמיתת פוסט-דוקטורט באוניברסיטת בן-גוריון בנגב; מכון הרטמן  |  אסתי וגה, התוכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר-אילן  

 |  טלי פרקש, התוכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר-אילן  |  מיכל מנהיימר, אקטיביסטית ובוגרת מגמת "מגדר בשטח" בתוכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר-אילן  |  

 יעל בוים-פיין, מנהלת המרכז לשוויון מגדרי בחינוך, האגודה לקידום החינוך, ירושלים  |  סהר גל, התוכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר-אילן; מנחת קבוצות ומורה לחינוך מיני  |  

|  דפנה איזנרייך, בוגרת התוכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר-אילן; מנהלת היוזמה "דברו אלינו" לקידום שימוש  ד"ר הדרה שפלן-קצב, מכללת סמינר הקיבוצים  

בשפה שוויונית  |  ד"ר אורנית רמתי דביר, חוקרת, מרצה ויזמת בתחומי טכנולוגיה, מגדר וחברה; מחברת הספר לדעת מתוך הגוף  |  ד"ר יעל בר-צדק, המחלקה לתקשורת, 

האוניברסיטה  לקרימינולוגיה,  והמכון  ומגדר  נשים  ללימודי  לייפר  מרכז  וילמובסקי,  ענבל  ד"ר    | בר-אילן   אוניברסיטת  מגדר,  ללימודי  התוכנית  מיינץ;  אוניברסיטת 

  | בירושלים   לחינוך, האוניברסיטה העברית  בית הספר  ציון-וולדקס,  ד"ר תניא    | בר-אילן   אוניברסיטת  ללימודי מגדר,  לוי הרץ, התוכנית  רחל    | בירושלים    העברית 

ענבל פרן פרח, התוכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר-אילן; החוג לסיעוד, אוניברסיטת חיפה  |  הדס בן-אליהו, מכון ון ליר בירושלים  |  ד"ר ראויה אבורביעה, בית 

הספר למשפטים, המכללה האקדמית ספיר  |  ג'סיקה נבו, מייסדת "טריבונל – תביעות צדק לפגיעות על בסיס מגדר"  |  ליאור אלפנט, המועצה הציבורית לתרבות ואמנות; 

 דוקטורנטית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  |  ענת סרגוסטי, ארגון העיתונאים  |  פרופ' גליה פרס בר נתן, המחלקה ליחסים בינלאומיים, האוניברסיטה העברית בירושלים  |  

פרופ'    | בנגב   בן-גוריון  אוניברסיטת  וממשל,  לפוליטיקה  קוק, המחלקה  בקי  פרופ'    | בנגב   בן-גוריון  אוניברסיטת  וממשל,  לפוליטיקה  הראל, המחלקה  אילת  פרופ' 

חנה הרצוג, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב; מכון ון ליר בירושלים  |  ד"ר ערין הווארי, מרכז מינרווה, האוניברסיטה העברית בירושלים; "מדה 

ללימודי  ד"ר אבתסאם ברכאת, המכללה האקדמית צפת; התוכנית    | נגר-רון, המכללה האקדמית ספיר   ד"ר סיגל    | יישומי   – מרכז ערבי למחקר חברתי  אל כרמל" 

 מגדר, אוניברסיטת בר-אילן  |  ד"ר ליהי בן-שטרית, אוניברסיטת ג'ורג'יה  |  פרופ' רות הלפרין-קדרי, ראשת מרכז רקמן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן  |  

ד"ר אלישבע רוסמן-סטולמן, המחלקה למדע המדינה, אוניברסיטת בר-אילן  |  ד"ר אופירה פוקס, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן  |  ד"ר דנה אולמרט, ראשת 

  | ון ליר בירושלים   ענת שלם, התוכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר-אילן; מכון    |  התוכנית ללימודי מגדר ונשים וחברת סגל החוג לספרות, אוניברסיטת תל אביב  

 גילית קרול, החוג לאמנות התיאטרון, אוניברסיטת תל אביב  |  כאוכב ח'ורי, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה  |  ד"ר דוד שפרבר, היברו יוניון קולג', ירושלים  |  

 ענת כץ-ארוג'אס, יזמת מגדר וטכנולוגיה, מנהלת מוצר במיקרוסופט  |  מיכל זאבי, בוגרת התוכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת תל אביב; מומחית במערכות מידע ויזמת חברתית  |  

אורית נחתומי גורדון, יזמת ומייסדת שותפה, בית הספר ליזמות "פרויקט איקס"  |  הילה ורנר, מייסדת ומנהלת שותפה,  Med2Me– מניעה, טיפול ומיגור של פגיעות מיניות 

בקרב צוותים רפואיים  |  ד"ר מיכל סלע, מכון שכטר ללימודי היהדות  |  פזית עדני, מורה ופעילה חברתית; חברה מייסדת, בית המדרש "ערבות"  |  ד"ר ורד מדר, חוקרת 

 פולקלור ומורה בתיכון לחינוך סביבתי, מדרשת בן-גוריון  |  חפציבה כהן מונטגיו, חברה מייסדת, בית המדרש "ערבות"; ממובילות "דגל יהודה" – קהילה שוויונית ספרדית  |  

בית  מייסדת,  חברה  קלגרי;  אוניברסיטת  וארכיאולוגיה,  לאנתרופולוגיה  המחלקה  ישראל,  בלימודי  בלצברג  תוכנית  פוסט-דוקטורט,  עמיתת  כהן,  אנג'י  ד"ר 

|  ד"ר זהורית אסולין, תוכנית לימודי חוץ, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר-אילן; מכללת אשקלון; חברה מייסדת, בית  המדרש "ערבות"  

  | רותי בלט, התוכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר-אילן     | יערה רוזוליו, התוכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר-אילן     |  המדרש "ערבות"  

תל  אוניברסיטת  התרבות,  למדעי  הספר  בית  שמחי,  שלומית    | בר-אילן   אוניברסיטת  מגדר,  ללימודי  התוכנית  בלוס-קדוש,  אינה 

במכונים  לאנתרופולוגיה  דוקטורנטית  ששון,  בוזחיש  חלי    | בר-אילן   אוניברסיטת  מגדר,  ללימודי  התוכנית  מנחם,  טל    | אביב  

פעילה  סעיד,  רחלי    | קירות"   "שוברות  בתנועת  דירקטוריון  חברת  בנגב;  בן-גוריון  אוניברסיטת  המדבר,  לחקר 

המזרח  תימן,  ילדי  בפרשת  העוסקת  "יולדות"  ההצגה  דרמטורגית  ופובליציסטית;  עיתונאית  מזרחית,  פמיניסטית 

ספרות,  חוקרת  משיח,  רונה    | מזרחי"   פמיניזם  מדברות   – "ג'דעיות  הפייסבוק  קבוצת  מנהלת  והבלקן; 

| פמיניסטית   והגות  יצירה  תרגום  למען  ופעילה  חיפה  באוניברסיטת  דוקטורנטית  ומגדר.   תרבות 

ד"ר שרי אהרוני, התוכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  |  יערה עוזרי, בית הספר 

תרבות,  ללימודי  התוכנית  דוד,  בן  תמר    | אביב   תל  אוניברסיטת  וטלוויזיה,  לקולנוע 

העברית,  ללשון  החוג  אחדות,  כהן  מירי  ד"ר    | בירושלים   העברית  האוניברסיטה 

מכללת דוד ילין; אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTQDK89cpFz7ZtQp22d0nosRFU-rAoyfogRD4o-8jRGF_9Uw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTQDK89cpFz7ZtQp22d0nosRFU-rAoyfogRD4o-8jRGF_9Uw/viewform

