סקס אחר 12

הכנס השנים עשר
ללימודים לסביים ,הומואיים,
טרנסג’נדריים וביסקסואליים
ולתיאוריה קווירית בישראל
אוניברסיטת תל-אביב |  20במאי  -כ”ח באייר
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב |  21במאי  -כ”ט באייר
אוניברסיטת תל-אביב |  22במאי  -א’ בסיוון

הפורום ללימודים להט”בים ותיאוריה קווירית ,אוניברסיטת
תל-אביב | התכנית ללימודי מגדר ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
יום א’ ,20.5 ,אוניברסיטת
תל-אביב | אולם  ,100בנין
טרובוביץ’

יום ב’ ,21.5 ,אוניברסיטת
בן-גוריון בנגב | אולם הסנאט
ע”ש ו’ א’ מינקוף ,בנין 71A

יום ג’ ,22.5 ,אוניברסיטת
תל-אביב | אולם  ,1בית הספר
לעבודה סוציאלית

 13:00 - 11:00מושב ראשון |
על גבולות הקטגוריה :מיתוסים
ומגבלות בעיצוב זהויות
יו”ר :חנה הרצוג | דוברות :גאיה
שטיינברג ,ראודה מורקוס ,אילי
אבידן אזר ,שירי אייזנר

 10:15 - 11:45מושב שני |
טרנסג’נדרים במערכת הבריאות
בישראל
יו”ר :איריס רחמימוב | דוברות :יעל
סיני ,שיר רייכרט ,יונתן מרטון

 10:00 - 11:30מושב שישי |
אינטרסקס בישראל :תרבות ,משפט
וקהילה
יו”ר :שגית מור | דוברות :סוזן בסול,
שגית מור ,מעין סודאי ,אור שי

 12:15 - 14:15מושב שלישי |
מרחבים של פעולה והנאה בקהילה
יו”ר :שרית הלמן | דוברות :גילי
הרטל ,שי גורטלר ,חן משגב,
גיל נווה

 12:00 - 13:00מושב שביעי |
הֹורּויֹות הומו-לסביות
יו”ר :גיא שילה | דוברות :אלון אורן,
אריאל כהן-ארקין

 14:00 - 15:00על הרצף הלסבי |
שולחן עגול לזכרה של אדריאן ריץ’
יו”ר :רות פרסר | דוברות :רוני
הלפרן ,יסמין מקס ששון ,יעל
משעלי ,סו שקטר ,נוית בראל
( 15:30 - 17:30הומו)לאומיות,
אתניות ו”פינקווש”? | שולחן עגול
יו”ר :אייל גרוס | דוברות :דלית
באום ,סמירה סרייה ,אדיר שטיינר,
יוסי דוד ,עפרי אילני ,שי דויטש,
ליהי רוטשילד
 18:00 - 20:00מושב מליאה
חגיגי
יו”ר ומגיבה :ד”ר עמליה זיו ,התכנית
ללימודי מגדר ,אוניברסיטת בן-גוריון
בנגב | ברכות :ד”ר אורלי לובין ,בשם
המכון לפואטיקה וסמיוטיקה על שם
פורטר ,אוניברסיטת תל-אביב | ד”ר
דפנה הקר ,בשם הפורום ללימודי
נשים עם  NCJWוהתכנית ללימודי
נשים ומגדר ,אוניברסיטת תל-אביב
| פרופ’ אייל גרוס ,בשם הפורום
ללימודים להטב”ים וקווירים
הרצאת אורחProf. David M. :

אודיטוריום ע”ש ג’ויס גולדמן,
בניין ( M 5הפקולטה למדעי
הבריאות)
 15:15 - 17:15מושב רביעי |
קווירסטוריה :גלות,
לאומיות וזיכרון
יו”ר :מירב אמיר | דוברות :רום
לבקוביץ’ ,הילה לביא ,יובל יונאי,
אייל לוינסון
 17:45 - 19:15מושב חמישי |
אי/מהות :פרפורמטיביות,
פריון והתנגדות
יו”ר :ניצה ינאי | דוברות :מירב
אמיר ,הילה עמית ,לוסיאן לאור

 14:30-16:00מושב שמיני | קוויר
באופן חזותי
יו”ר :יסמין מקס ששון |
דוברות :עמליה זיו ,שירלי בכר ,רז
יוסף ובועז חגין
 16:30 - 18:00מושב תשיעי |
אשה קוראת אשה :זהות,
פרידה וזעם
יו”ר :אורלי לובין | דוברות :ליטל
פסקר ,רות פרסר ,יעל משעלי
 18:30 - 20:30אתיקה של
פונדקאות בקהילה הלהט”בית |
שולחן עגול
יו”ר :סיגל גולדין | דוברות :אייל
גרוס ,שרון בסן ,נופר ליפקין ,תמר,
נעמה ,אלי תימן ,יוסףה מקייטון,
יואב ארד פנקס

Halperin | W. H. Auden Collegiate
Professor of the History and
Theory of Sexuality, University of
Michigan, Ann Arbor | How to Be
Gay: Male Homosexuality as a
Cultural Practice

בחסות:
למידע נוסף:

sexacher@gmail.com
www2.mta.ac.il/~rwagner/sexacher

בפייסבוק:

כנס סקס אחר Sex Acher LGBT
Studies & Queer theory

אוניברסיטת תל אביב | התוכנית ללימודי נשים ומגדר בסיוע  ,NCJWמרכז מינרבה
לזכויות אדם ,הפקולטה למדעי הרוח ע”ש לסטר וסאלי אנטין ,הפקולטה למדעי החברה
ע”ש חיים רוזנברג ,הפקולטה לאמנויות ע”ש יולנדה ודוד כץ ,מרכז-על ע”ש צגלה למחקר
בינתחומי של המשפט ,המכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע”ש פורטר ,הפורום
ללימודי נשים עם  ,NCJWבית הספר למדעי התרבות ע”ש שירלי ולסלי פורטר
אוניברסיטת בן גוריון בנגב | הפקולטה למדעי הרוח והחברה ,המחלקה לפוליטיקה
וממשל ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

