
כנס הדוקטורנטיות-ים  החמישי
והראשון בזום! פתוח להשתתפות כלל הציבור בארץ ובעולם!
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

דוקטורנטיות ודוקטורנטים, מרצות-ים ותלמידות-ים לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בכל האוניברסיטאות מוזמנות-ים 
לכנס בו יוצגו עבודות הנעשות במחלקתנו.

המתכונת היא מתכונת כנס רגילה, הרצאות, דיון ושאלות, אך במתכונת וובינרית מהבית. הכניסה לחדר תהיה 15 
דקות לפני התחלת המושב, ובה יהיה ניתן לפתוח מיקרופון לאמירות שלום.

מושב ראשון: דת בהקשרים מפתיעים, יו"ר לימור חן
https://zoom.us/j/92179556382 9:45 - כניסה לחדר זום

10:00-11:30 – מהלך המושב

עבודה,  בארגוני  חרדיות  ויזמיות  מנהלות  דרך':  פורצות  חרדיות  "'נשים  צרויה:  גוון 
המובילות שינוי במעמד האישה החרדית ובחברה החרדית בישראל"

עזרי עמרם: "כשרות בישראל – לא ליהודים בלבד"

בעידן  יזמיות  חרדיות  נשים  מתקנת':  יזמות  לזה  קוראת  "'אני  מייזלס-בהרב:  לירון 
הניאו-ליברלי"

מתדיין: פרופ' ג'קי פלדמן

מושב שני: אקטיביזם,  יו"ר פרופ' לב גרינברג
https://zoom.us/j/91662771021 11:30 - כניסה לחדר זום

11:45-13:15 – מהלך המושב

לימור חן: "בין חיים למוות: פרפורמנס של גוף בשדה האקטיביזם הטבעוני בישראל"

ליאור אלפנט: "יוצרות שינוי: פרקטיקות של נשים בתעשיית הקולנוע לשינוי מצבן"

שירה ריבנאי בהיר: "תיאוריה של אנונימיות קולקטיבית"

מתדיינת: ד"ר יפעת גוטמן

13:15-14:15 – הפסקה

מושב שלישי: ייצוג וייצוגים, יו"ר נעמן טל
 https://zoom.us/j/93944830911 14:15 – כניסה לחדר זום

14:30-16:00 – מהלך המושב

יצירת  של  טקטיקות  עשר  הניאו-ליברליזם:  בשירות  "פוסטמודניזם  רוטשילד:  שרון 
תודעה כוזבת לגבי יחסי-העבודה בסידרה 'בוס בהסוואה'"

בשמת בר-נדב: "ייצוג קולקטיבי, סנגור ואוטונומיה בארגונים של ולמען אנשים במגוון 
האוטיסטי: המקרה של תיקון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות"

יריב מוהר: "אוריינות אקטיביזם ופלגנות בוועד עובדים דו-לאומי"

מתדיינת: פרופ' ניצה ברקוביץ

מושב רביעי: מרחב, יו"ר ליאור אלפנט
https://zoom.us/j/99340410108 16:00 - כניסה לחדר זום

16:15-17:45 – מהלך המושב

אורטל דרך: "'בגבולות המשחק' : המרחב היצירתי בגני משחק ציבוריים"
שירי לוינס: "אמהות בקונפליקט" (בשיתוף עם פרופ' ניצה ברקוביץ)

הפעלת  של  המקרה  הקרקע:  על  האלים  והמאבק  פוליטית  "תיאולוגיה  טל:  נעמן 
הסיירת הירוקה, 1980-1976"

מתדיין: פרופ' ניר אביאלי

הועדה המארגנת: ליאור אלפנט, לב גרינברג, לימור חן ונעמן טל 

מוזמנות-ים לפנות אלינו בכל שאלה: 
limorche@post.bgu.ac.il | 050-9944484 :לימור חן
naamant@post.bgu.ac.il | 054-7919167 :נעמן טל
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