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 התכנסות 0099-0019
 

 מושב א'
  ופתיחה0דברי ברכה  0019-00:9

 .אורניםמכללת נגה בוטנסקי, מנכ"לית 
 גבי אוסם, מנהלת מחלקת החינוך, התנועה הקיבוצית.ד"ר 

 , החברה למתנ"סים.ראש מנהל )משותף( תוכן ופיתוח קהילה דוד שלומי,
 פרופ' אריאלה פרידמן, המכללה האקדמית צפת. - אימהות בתפיסה החברתית ובחוויה האישית 00:9-29029

 און, נשיאת מכללת אורנים.-פרופ' יערה בר - מבט היסטוריאינסטינקט אימהי?  29029-29019
 שירה ריכטר,  -אומנות והכוח של אקטיביזם וויזואלי  ,אימהות –"קשים מדי לצפייה"  29019-22099

 וחוקרת עצמאית. אומנית  

  מושב ב'
 ברשתות החברתיות על שיח של אימהות  -רשת של אימהות פאנל0  22029-21029

 ., עיתונאיתדגן-מנחה:  גליה אלוני

 .והורותוחינוכית. חוקרת אימהות  פסיכולוגית קלינית ד"ר אורית גודקאר,  :משתתפות
 .אתר "סלונה"בועורכת  ריקי כהן, מחלוצות הבלוגריות בארץ בנושא אימהות        

 ."מאמאזון"קבוצת הפייסבוק ומנהלת  מייסדת, אור אלתרמן ברנע                    
 

 0חלוקה להרצאות 21029-21029

דגן,  אנתרופולוגית, -הדס נצר - מדיקליזציה של תופעה חברתית - דיכאון אחרי לידה
חיפה.  מגיבה: לימור לוי אוסמי, יוצרת האתר  יברסיטתדוקטורנטית בביה"ס לחינוך באונ

 "נשים מדברות אימהות", מלווה נשים אחרי לידה. 

איילת אילני, מקימת התנועה להעצמה כלכלית לנשים ומרצה  - כלכלת אהבה ,אימהות וכלכלה
 בר, בעלת האתר "בלינג בלינג" וממובילות מחאת העגלות. -במכללת אורנים וליאת ורדי

סופרת ומרצה במרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה  ,ד"ר דריה מעוז -אימהות וזהויות אחרות 
 ומכללת הדסה.  

 

  ארוחת צהרים 21029-2:099
 במהלך הכנס תוצג התערוכה "מחוץ לאלבום". אוצרות0 שחר ליאב ומעין וייץ מהמכון לאומנות באורנים. 

 

 מושב ג'
  מלווה אימהות., זמרת, דולה וליטל ברקן -קטע שירה      2:099-2:029
 .מנהלת שדמות, מכללת אורניםוורטמן, -ל'ה שדמיד"ר שר - אימהות, קהילה ומה שביניהם 2:029-2:019
 פאנל0  אימהות במרחב הציבורי     2:019-290:9

 ., עיתונאיתשחק-טלי ליפקין מנחה: 
 משתתפות:   נבילה אספניולי, פסיכולוגית קלינית, מנהלת מרכז אלטפולה בנצרת.

 .מנכ"לית שדולת הנשים ,ד"ר גלית דשא                     
 .עיתונאית "ישראל היום"סופרת ואמילי עמרוסי,         

  .מכללת אורנים-דפנה נוימן, מנהלת אם לאם בקהילה, שדמות -סיכום  290:9-29099
 

 אילן. -יועצת אקדמית לכנס0  ד"ר רונית קרק, התכנית ללימודי מגדר והמחלקה לפסיכולוגיה,  בר

 
 על ההזמנה צולהרשמה לח  -  ₪ 99 ההשתתפות בתשלום


