 / 17:00ברכות
יעקב יניב מנכ"ל יד יצחק בן־צבי

 / 17:05מושב ראשון
יו"ר :פרופ' דורון בר
מכון שכטר למדעי היהדות
פרופ' ישראל ברטל האוניברסיטה העברית

שווי זכויות ,הן כיחידים והן כלאום -
מנחם בגין שנמחק ,בן-גוריון שהושכח
פרופ' מרגלית שילה אוניברסיטת בר-אילן

אחווה ושליחות לאומית -
על פעילות הנשים ה'פרופסיונאליות' בקרב קבוצות
שוליים ביישוב היהודי בתקופת המנדט
ד"ר עינת רמון מכון שכטר למדעי היהדות

לבירור מורכבות המושגים שוויון ,צדק וחירות -
בהגותו היהודית של א .ד .גורדון

מכון בן־גוריון
לחקר ישראל והציונות

חירות ,שוויון ואחווה
במהפכה הציונית
ערב עיון לכבוד ספרה של
בת-שבע מרגלית שטרן
'מהפכנית :עדה פישמן-מימון ,סיפור חיים'
בהוצאת מכון בן־גוריון לחקר ישראל והציונות ויד יצחק בן־צבי

 / 18:35מושב שני
יו"ר :ד"ר אמנון רמון
סגן ראש המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה ,יד יצחק בן־צבי
פרופ' מאיר חזן אוניברסיטת תל אביב

ציונות של שלום וביטחון  -גרסת 'הפועל הצעיר'
פרופ' לילך רוזנברג-פרידמן אוניברסיטת בר-אילן

עולמות מתנגשים  -שוויון ,אחווה וזהות יהודית
בעולמן של לא-יהודיות בישראל בשנות החמישים
פרופ' בת-שבע מרגלית שטרן מכון שכטר למדעי היהדות

לא אישה סנטימנטלית -
מאבקה של עדה פישמן מימון
לשוויון ולאחווה ביישוב ובישראל
מי הייתה עדה פישמן מימון?

במהלך הערב
יימכר הספר

בת־שבע מרגלית שטרן היא פרופסור להיסטוריה ומגדר במכון שכטר למדעי
היהדות .מחקריה פורצי הדרך מתמקדים בתולדות הנשים בארץ ישראל בתקופת
היישוב ובראשית המדינה.
בעטיפה :עדה פישמן מימון .1927 ,מתוך :אוסף עיינות בביתמונה
עיצוב העטיפה :שי צאודרר

הכניסה חופשית בהרשמה מראש
act.ybz.org.il | 02-5398855

להרשמה
ישירה >>

במחיר השקה
1 2460010016 5
דאנאקוד 1246-10016
₪ 89
₪
מחיר89
מחיר

מכון בןֿֿ־גוריון לחקר ישראל והציונות

אוניברסיטת בן־גוריון בנגב
יד יצחק ב ֿןֿ־צבי

מהפכנית

לאישה רבת־פעלים זו ,שנודעה בחריפות לשונה ובאישיותה החזקה ,מיוחד ספר
זה .בת־שבע מרגלית שטרן שוזרת את סיפור חייה של גיבורת הספר בתולדות
הסוערות של החברה הארץ־ישראלית והמדינה ,ומראה כיצד החשיבה הפמיניסטית
בארץ והמאבקים לקידום מעמד האישה התפתחו במידה רבה הודות לה .תפיסת
עולמה המורכבת ,אישיותה המיוחדת ועשייתה המגוונת של עדה המהפכנית
מתוארות בסגנון קולח ובהיר ,ומתבססות על תשתית מחקרית מרשימה.

עדה פישמן מימון :סיפור חיים

יום שני | י"ג בחשוון | 19:45 -17:00 | 22.10.18
יד יצחק בן־צבי ,אבן גבירול  ,14ירושלים

פמיניסטית שלחמה למען זכויות נשים ,שומרת מצוות ,חברת המחנה הפועלי,
יזמית רבת־מעוף ומנהלת מוסד חינוכי לנשים ,שלעת צורך משכה גם בעט סופרות.
עם קום המדינה הייתה חברת כנסת פעלתנית מטעם מפא"י  -אך סירבה לקבל
שכר עבור כהונתה .רווקה אדוקה שבחרה בחיים עצמאיים ,אך עמדה על זכויותיהן
של אימהות ורעיות .שוחרת שלום ,ועם זאת נאבקה למען גיוס נשים לצבא העם.
עדה פישמן מימון הייתה מהפכנית.

בת־שבע
מרגלית
שטרן

מהפכנית

עדה פישמן מימון
סיפור חיים
בת־שבע מרגלית שטרן

