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של האגודה הישראלית  18-, הכינוס ה2019יוני,  אביב(-יעל זילברמן והדר נץ )בית הספר לחינוך, אונ' תל

 אביב-לחקר שפה וחברה, אונ' תל

"אמרתי לו...אז הוא אומר לי: סיפורי חיים מפי נשים ישראליות מבוגרות: השימוש בדיאלוגים מובנים 

 לתיאור מחלוקות"

 ם-יהודיות עושות היסטוריה, מכון שוקן, יכינוס נשים , 2019יוני, 

 שבע-"מייסדות אלמוניות: סיפורי החיים המקצועיים של עובדות רווחה ילידות מרוקו מבאר

, סנטיגו דה קומפוסטלה (,SIEFלאומית לחקר פולקלור ואתנולוגיה )-כנס החברה הבין,  2019אפריל, 

 ספרד:

"Advantage of Marginality: Professional Identity in Oral History of 1950s Immigrant Women 

Social Workers in Israel"   

 זמן, מקום, עיר יום עיון של תכנית שבילים, מכללת קיי בנושא:, 2018ינואר, 

 שבע-"להקשיב לנוף הבלתי נראה": נוסטלגיה בהיסטוריה אורלית של ותיקות באר

 ESSHC)ר הסוציולוגיה של ההיסטוריה )כנס החברה האירופאית לחק, 2016אפריל -מרץ

"A Reconsideration of "Pragmatic Truth": The Use of Constructed Dialogues in Oral 

Histories of Elderly Israeli Women" 

 האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע, בנושא מגדר וארכיונים יום עיון, 2015מרץ 

 ת של נשים בשדה ובארכיון""ייצוג ונרטיב: היסטוריה אורלי

הרצאה במסגרת הקורס "גיאוגרפיה תרבותית" בהנחית ד"ר ארנון בן ישראל, מכללת קיי:  ,2014דצמבר, 

 ".השכונה ותחושת מקום בספרות ישראלית"

 אונ' בן גוריון,  NAPH)כנס איגוד הפרופסורים לעברית בארה"ב ), 2014יוני 

קריאה השוואתית בהיסטוריה משפחתית ואישית של שתי בנות   :זה היה דור שלא מהעולם הזה""

 "למהגרים בגל הראשון של העלייה הגדולה

 וניסיון מגדר בנושא סמינר פינלנד,  יובסקולה' אונ ,2014אוקטובר 

"Herstory and the Lived Experience": Class, Marriage and Birth in Life Stories of Elderly 

Mizrahiyot (oriental) Women from Israel 

 , אונ' ת"אוחברה שפה לחקר הישראלית האגודה של עשר השנים הכינוס, 2013יוני 

 "שבע-דיאלוגים מובנים בסיפורי עימות של נשים ותיקות מבאר"

, אונ' המרכז הישראלי למחקר איכותני של האדם והחברה, הכנס החמישי למחקר איכותני, 2012פברואר 

 בן גוריון

מודלים נרטיביים ואסטרטגיות לשוניות בסיפור חיים של אישה  -"את כיתה ג'? את מדברת כל כך יפה" 

 מזרחית חסרת השכלה מבאר שבע"

 לחקר הפולקלור בישראל, אונ' ת"א 31-אוניברסיטאי ה-, הכנס הבין2012ינואר 

 בעיות"ש-עימות, מחאה והתנגדות בשיח נשים באר –"'אל תכניסי את הרגליים למקפיא 

 (, ליסבון, פורטוגל:SIEFלאומית לחקר פולקלור ואתנולוגיה )-, כנס החברה הבין2011אפריל 

"Memory, Identity, and the City in Life Stories of Daughters to Southern Israeli 

Immigrant Families" 

 שנה ליסוד נעמ"ת, אונ' ת"א: 90, כנס לרגל 2011אפריל 

 שבע "-וזהות מגדרית בסיפורת אישית של ותיקות באר"מיקום, היגוד 

 , 2010אוגוסט 



After the New Folkloristics? The 8
th
 Folklore Fellow's Summer School, Lammi, 

Finland, "Urban Elegiac Nostalgia in the local history of Elderly Women from Beer-

Sheva" 

 אונ' אתונה, יוון:  (,ISFNRמית לחקר הסיפורת העממית )לאו-, כנס החברה הבין2009יוני 

“Personal Narratives of Founder Professional Women from a Southern Immigrant City 

in Israel” 

 לחקר הפולקלור בישראל, אוניברסיטת חיפה: 28-אוניברסיטאי ה-, הכנס הבין2009מאי 

 י התמקצעות וייסוד מפי ותיקות העיר באר שבע""'תחושות מקום' ותפיסות עולם בסיפור 

 רוזה, ארגנטינה:-(, סנטהISFNRלאומית לחקר הסיפורת העממית )-, כנס החברה הבין2007ספטמבר 

"From Folklore of Women to Feminist Folklore: Narratives and Counter-Narrative" 

 לור בישראל, אונ' ת"א:לחקר הפולק 26 -אוניברסיטאי ה-, הכנס הבין2007מאי 

אימוץ ודחייה של נתוני זהות מגדרית ואתנית בסיפור  -"'לא עלינו מחוסר ברירה, לא באנו עשרה ילדים' 

 חיים של אישה מעיירת פיתוח בדרום"

 , המפגש השנתי של אסע"י בסימן ספר היובל, חיפה:2006יוני 

 "קריאה פמיניסטית בסיפור 'מעשה שקרה עם מלך שהפקיד את גורל ממלכתו בידיהן של בנותיו'". 

 לחקר הפולקלור בישראל, אב"ג: 25-אוניברסיטאי ה-, הכנס הבין2006מאי 

 "מפולקלור נשים לפולקלור פמיניסטי: ראשית וכיווני מחקר"

 


