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ערב הוקרה לפרופ' משה שרון בהגיעו לגבורות
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של מי הגוף הזה?
 היחס בחברה לגוף האישה – עבר, הווה, עתיד

מוקדש לזכרו של משה שלוי ז"ל

מושב מיוחד לכבוד הוצאת ספרה 
של פרופ' לילך רוזנברג־פרידמן:  

 Birthrate Politics in Zion:
 Judaism, Nationalism,

 and Modernity under the
British Mandate. בהוצאת: 

Indiana University Press

7.3.18  | באדר  כ'  רביעי,   יום 
בן־צבי יצחק  יד   |  19:00-16:00 
1, ירושלים 4 ל  רחוב אבן גבירו

 יום חמישי, כ"א באדר | 8.3.18 
 19:30-16:00 | מכון שכטר למדעי היהדות
ירושלים  ,4 גרנות  אברהם  רחוב 

15:45 התכנסות

16:00 ברכות 
פרופ' דורון בר, נשיא מכון שכטר

 16:15 מושב שני / 
גוף האישה בספרות ובאמנות

יו"ר | פרופ' רינה לוין־מלמד, מכון שכטר

 ד"ר תמר קדרי, מכון שכטר 
'בנות ישראל נאות הן': על הגוף הנשי ואידאל 

היופי בעולמם של חז"ל
 ד"ר שולה לדרמן, מכון שכטר 

ייצוג גוף ה'אישה המפתה' באמנות
 ד"ר תמר שלמון־מאק, מכון שכטר 
 'ולהיות לאות אמת נרשם בספר': 

רישום אונס ואובדן בתולין בפנקסי קהילות

 18:00 רב שיח / הטרדות מיניות – 
חשיפה ככלי לשינוי מציאות

בהנחיית פרופ' בת־שבע מרגלית שטרן, מכון שכטר

פרופ' אורית קמיר, מנסחת הצעת החוק למניעת 
הטרדות מיניות

ח"כ מרב מיכאלי, מייסדת קבוצת 'עזרת נשים' 
לקידום מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית

גב' שרון רופא־אופיר, כתבת עיתון 'לאשה' ומובילת 
הפרויקט 'לא תאנסו אותנו לשתוק'

גב' עדי טננבאום, נפגעת תקיפה מינית

19:15 ארוחת ערב קלה
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15:45 התכנסות

 16:00 ברכות
 מר יעקב יניב, 

מנכ"ל יד יצחק בן־צבי

 16:15 מושב ראשון /
הפלות מרצון ומדיניות הולדה

יו"ר | פרופ' מרגלית שילה, אוניברסיטת בר־אילן
 פרופ' צפורה שחורי־רובין, 

 המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי 
 'הפוליטיקה הדמוגרפית' במשנתה של 

ד"ר טובה ישורון־ברמן: עידוד הילודה ומאבק 
בהפלות מלאכותיות

 ד"ר ליאת קוזמא, האוניברסיטה העברית
'תחנות העצה' בתל אביב המנדטורית

 ד"ר אומי לייסנר, מכון שכטר 
המאבק הדמוגרפי ושאלת האישה — ישראל 

כמקרה מבחן

18:00 תגובות וסיכום
פרופ' לילך רוזנברג־פרידמן, אוניברסיטת בר־אילן


