
الجنس بعد 11
مايو  5 تل  جامعة   -- هاتف 
المؤتمر الحادي عشر للدراسات المثلية ومتحوالت الجنس 

وثنائيات الجنس ولنظرية - "أحرار الجنس"1  في إسرائيل.

הפורום ללימודים להט"ביים ותיאוריה קווירית, אוניברסיטת תל אביב

מרכז מינרבה לזכויות אדם, אוניברסיטת תל-אביב | אוניברסיטת תל אביב 
אוניברסיטת תל-אביב  אנטין,  וסאלי  לסטר  ע"ש  הרוח  למדעי  | הפקולטה 
 | תל-אביב  אוניברסיטת  רוזנברג,  חיים  ע"ש  החברה  למדעי  הפקולטה   |
הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ, אוניברסיטת תל-אביב | מרכז-
 | תל-אביב  אוניברסיטת  המשפט,  של  בינתחומי  למחקר  צגלה  ע"ש  על 
המכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל-אביב 
התוכנית   | תל-אביב  אוניברסיטת   ,NCJW עם  נשים  ללימודי  הפורום   |
ללימודי נשים ומגדר, אוניברסיטת תל אביב | בית הספר למדעי התרבות 

ע"ש שירלי ולסלי פורטר, אוניברסיטת תל-אביב

Queer 1צילום: אורן זיו | עיצוב: נועה אולחובסקי



מושב ראשון: מסוטה קוהרנטית לסוטות קוהרנטיות: 
למצוא את חבורת המחקר שלך – סיפור והדגמה
קבוצת החוקרות הקוויריות “סוטות קוהרנטיות”: 

גילי הרטל, רחלי הרטל, יעל רוזין | התוכנית ללימודי מגדר, 
לסוציולוגיה  המחלקה   | מורנו  עדי  אילן.  בר  אוניברסיטת 

ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב.

מושב שני: אמפיריקה קווירית
עפרי אילני | בית הספר להיסטוריה, אוניברסיטת תל אביב

אדיר אדלר | בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה
פיצול ושילוב בעולמם של גברים הומוסקסואלים וביסקסואלים 

הנשואים לאישה
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה,   | לימור מעודד דנון 

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הפנומנולוגיה של ‘תהליך המינגוף’

לירון לביא | החוג למדע המדינה, אוניברסיטת תל-אביב
אופני  על  ביצועית  פרספקטיבה  הכרונולוגיה’:  ‘עבודת 

יצירתה של הזהות הלאומית

מושב שלישי: גופים בתנועה
יסמין מקס ששון

תל- אוניברסיטת  וטלוויזיה,  לקולנוע  החוג   | חרל”פ  איתי 
המכללה  והטלוויזיה,  הקולנוע  לאמנות  המחלקה  יב;  אב 

האקדמית ספיר
וקוויריות  ציונות  ִזקנה,  הקווירי:  הפוטנציאל  את  לרצוח 

בסדרת הטלוויזיה נבלות
חן משגב | החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, אוניברסיטת 

תל-אביב
גברים  מזיעים/נשים בשמלות ערב: הפוליטיקה המרחבית 

של הגוף הממוגדר והמיני במועדון האומן 17
אוניברסיטת  אנושית,  להתפתחות  המחלקה   | ענתבי  נדב 

קורנל, איתקה, ניו יורק
עליז/ה להיות עליז/ה!

מושב רביעי: תשוקות אסורות
אוניברסיטת  מגדר,  ללימודי  התוכנית   | אזר  אבידן  אילי 

בן-גוריון בנגב
| התוכנית ללימודי נשים ומגדר, אוניברסיטת  שלי לויט 

תל-אביב
תשוקה לדיכוי – ודיכוי התשוקה: על תשוקה של נפגעות 

פגיעה מינית
אמריקאים,  ולימודים  אנגלית  לספרות  החוג   | כהן  דבי 

אוניברסיטת תל-אביב
פורנו פמיניסטי אינו אוקסימורון

פנינה מולדובנו | החוג לבלשנות, האוניברסיטה העברית 
בירושלים

בין בדס”מיות לקוויריות: ביצוע מין אחר כתת-תרבות

מושב חמישי: פרקטיקות של נוכחות והתנגדות
פרופ’ אייל גרוס | הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

ומגדר,  נשים  ללימודי  התוכנית  בשם   | הרצוג  חנה  פרופ’ 
אוניברסיטת תל אביב

לפואטיקה  הישראלי  המכון  בשם   | לובין  אורלי  ד”ר 
וסמיוטיקה ע”ש פורטר, אוניברסיטת תל-אביב

בת-עמי נוימאיר-פוטשניק | חברת הוועדה המנהלת, בת-
קול, ארגון לסביות דתיות

הרבנים  ביחס  אבולוציה  נועם:  בדרכי  הומופוביה 
האורתודוקסיים כלפי אנשים להט”בים

אסוואת | פלסטיניות לסביות וטרנסג’נדריות
יצור ידע מהשוליים: סיפורי חיים של לסביות וטרנסג’נדריות 

פלסטיניות
עדו ה. קטרי | האגודה לזכויות האזרח

טרנסג’נדרים ואונטולוגיות של אפליה מטעמי מין
יעל משעלי | בית הספר למדעי התרבות, אוניברסיטת תל-אביב
לסבית אינה נולדת קווירית: על פוליטיקה של ניראות נשית

11:00-10:00

13:00-11:30
יו”ר: 
דוברות:

16:00-14:30
יו”ר:
דוברות:

18:00-16:30
יו”ר:

דוברות:

18:30-20:30
יו”ר: 
ברכות:

דוברות:

בנין טרובוביץ’ )משפטים(, אולם כס המשפט

בתום הכנס תיערך מסיבה במועדון הרוגטקה, יצחק שדה 32 תל אביב


