
 14סקס אחר 
 2014ביוני  11אביב, -אוניברסיטת תל

 2014ביוני  12גוריון בנגב, -אוניברסיטת בן
עשר ללימודים לסביים, הומואיים, טרנסג'נדריים וביסקסואליים  הארבעההכנס 

 ולתיאוריה קווירית בישראל
 
 

  אביב-הפורום ללימודים להט"בים ותיאוריה קווירית, אוניברסיטת תל
 גוריון בנגב-די מגדר, אוניברסיטת בןהתכנית ללימו

 
 בחסות:

 אוניברסיטת תל אביב:
 NCJWהתוכנית ללימודי נשים ומגדר בסיוע 

 מרכז 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

 למחקר בינתחומי של המשפטעל ע"ש צגלה -מרכז
 המכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר

 NCJWהפורום ללימודי נשים עם 
 

 אוניברסיטת בן גוריון בנגב:
 הפקולטה למדעי הרוח והחברה

 המחלקה לפוליטיקה וממשל
 

 
 10.6', גיום 

 כולי עלמא
 , תל אביב10מקווה ישראל 

 קוקטייל פתיחה חגיגי 20:30
 

 11.6 ',דיום 
 אביב-אוניברסיטת תל

 מדעי החברה)הפקולטה לבנין נפתלי (, )001( אפטר אולם
 

 קבלת פנים והתכנסות 9:30 - 10:00
 

  מין בשאינו מינו? ן:מושב ראשו 10:00 - 11:00
 : יו"ר

 יסמין מקס ששון
 אביב-מנשר לאמנות ובית הספר למדעי התרבות, אוניברסיטת תל ,המחלקה לקולנוע

 : דוברות
 פרת רותםא

 ן קולג'והתוכנית הישראלית לרבנות, היברו יוני
 קוויר בבית הכנסת

 יוסי דוד
 המחלקה לתקשורת ועיתונאות, האוניברסיטה העברית בירושלים

לאומיות: הייצוג המדומיין של החרדי ככלי לנורמטיביזציה של הלהט"ב בחברה -חילוניות והומו-הומו
 החילונית

 
 לחזור הביתה? ויריות נוודית: האם קווירים יכוליםקומושב שני:  11:15-12:45

 יו"ר:
 אורלי לובין

 אביב-החוג לספרות, אוניברסיטת תל
 דוברות:

Shirly Bahar  
Hebrew and Judaic studies Department, New York University 

Yasmin max Sason 
Minshar for Art & School of Cultural Studies, Tel-Aviv University 



Home is an/Other? Queer Transnationalism between Nowhere and Everywhere in 
Home is You  

 הילה עמית
Centre for Gender Studies, SOAS, University of London  

 הגירה קווירית מישראל –נקודת יציאה 
 רות פרסר

ICI Berlin Institute for Cultural Inquiry 
 ברלין מיי לאב

 
 הפסקת צהרים 

 
 צרות של מגדּור :מושב שלישי 14:15 - 15:45

 יו"ר:
 דפנה הקר

 אביב-אביב והתוכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת תל-הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל
 דוברות: 

 מאיה מאור
  גוריון בנגב-התוכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בן

 י מגדרלהילחם בתפקיד
 גיל נוה

  אביב-ת התיאטרון, אוניברסיטת תלהחוג לאמנו
 המשחקים המגדרי מגרשקו תוחם: גבולות 

 אילי אבידן 
 גוריון בנגב-התוכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בן

 יעל משעלי
 אביב-ימודי נשים ומגדר, אוניברסיטת תלגוריון בנגב והתוכנית לל-ללימודי מגדר, אוניברסיטת בן התוכנית

 סיס/טרנס-מעבר לגבולות ה מגדור הדדי וסולידריות:
 

 טרנס במרכזמושב רביעי לזכר מורן צפריר ז"ל:  16:15 - 18:15
 יו"ר: 

  איריס רחמימוב
 אביב-, אוניברסיטת תלהחוג להיסטוריה

 דברי פתיחה:
 משפחת צפריר

 דברים לזכר מורן צפריר ז"ל
 ועדת המלגה

 על בחירת העבודות הזוכות
 דוברות: 
 חן משגב

 אביב-ה וסביבת האדם, אוניברסיטת תלהחוג לגיאוגרפי
 "עם הזרם, נגד הרוח: הפוליטיקה המרחבית והאקטיביזם של "טרנס במרכז

 גיל אנגלשטיין
 אביב-החוג להיסטוריה, אוניברסיטת תל

 בישראל טרנסית"פעם הייתי אחת, היום אני רואה שאני הרבה": לקראת היסטוריה 
 רוני אלמוג ואמיל ריי

 TLVFestבינלאומי לקולנוע גאה רים בפסטיבל היוצרי סרטים ולקטו
 ייצוגים של טרנסג'נדרים בקולנוע: ביקורת ואפשרויות

 חזן-עומרה לוי
 גוריון בנגב-המחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן

 קהילות הלהטב"ק בזוגיות בין טרנסג'נדרים ולסביות-"אני לא חלק מהקהילה הזאת": מתח בין תתי
 

 , בנין טרובוביץ' (הפקולטה למשפטים))105( הופייןאולם 
 מושב מליאה חגיגי                          18:30 - 20:30

 גוריון בנגב-התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בן, עמליה זיוד"ר  יו"ר:
 :ברכות

 אביב-אוניברסיטת תל ,NCJWעם בשם הפורום ללימודי נשים חנה הרצוג,  פרופ'
 אביב-שם המכון לפואטיקה וסמיוטיקה על שם פורטר, אוניברסיטת תלב, ד"ר אורלי לובין

 הרצאת אורח:
Prof. Alex Sharpe 



School of Law, Keele University 
Policing Desire: The Ethics and Criminality of Non-Disclosure 

of Gender History 
 הרצאה:

 פרופ' אייל גרוס
 אביב-הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל

Performativity and Crossing Gender and Nationality Borders in the Case-Law on Rape by 
Deception 

 מגיבה:
 פרופ' ליאורה בילסקי

 אביב-הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל
 

 לאחר המושב תתקיים קבלת פנים למשתתפי הכנס
 

 12.6', היום 
 גוריון בנגב-רסיטת בןאוניב

 71Aאולם הסנאט ע"ש ו' א' מינקוף, בנין 
 

 נשאים של שינויחמישי: מושב  10:15 - 11:45
 יו"ר: 

 חן משגב
 אביב-החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, אוניברסיטת תל

 ברכות:
 ברגנד"ר קתרין רוט

 גוריון בנגב-ראש התוכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בן
 דוברות: 
 ןארז סב

 אביב-החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל
 החיים בצל הנגיף

 גל דויטש
 החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

?Celebrate Diversity – מבט להט"בקי על ניהול הגיוון 
 אורן ברוקס

 גוריון בנגב-, אוניברסיטת בןהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
 מיניות, חניכה וזהות בקרב חניכים באיגי -שונה כמו כולם  להיות

 
 קוויריות פנטסטית: שאלות של ייצוג שישי:מושב  12:00 - 13:30

 יו"ר: 
 דפנה הירש

 המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה 
 דוברות: 

 יהודה ביטון
 ון בנגבגורי-המחלקה לפוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן

  לאומיות, גבריות ואלימות במבע הקולנועי של עמוס גוטמן
 ליהי רוטשילד

 גוריון בנגב-התוכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בן
 שיר של אש ושל קרחמי נתן לך רישיון לחרב? גבריות נשית ב

 נדב אפל
והפקה, המכללה  אילן, והמחלקה לתרבות, יצירה-התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות, אוניברסיטת בר

 האקדמית ספיר
 סקסואליזציה במוזיקה הפופולרית-מיניות ודה-נתיבים של א

 
 הפסקת צהרים

 
 שביעי:מעבר לקשתמושב  15:00 - 16:30

 יו"ר: 
 עומר שריר

 אביב-החוג להיסטוריה, אוניברסיטת תל



 דוברות:
Felicity Grace Perry  

Film, Television and Media Studies, the University of Auckland, New Zealand  
Queerying Aotearoa: Queer Identity in Post-colonial New Zealand  

 חגי קלעי
School of Law, New York University 

 ותמנגנוני שליטה, אשרור ופיקוח משפטיים על משפחות מוחלשות והצעה להתנגד –הורים חשודים 
 יובל יונאי

 נתרופולוגיה, אוניברסיטת חיפהאהחוג לסוציולוגיה ו
 צבירה" מיניים: סוביקטיביות מינית ושיח עיתונאי בתקופה של שינוי קטגוריות-המעבר בין "מצבי

 
 להיות קווירית זה כואבשמיני: מושב  17:00 - 18:30

 יו"ר: 
 חנה פרוינד שרתוק

 לאמנות ראש המחלקה לאמנויות, מנשר
 דוברות:
 יעל רוזין

 אילן-מגדר, אוניברסיטת ברהתוכנית ללימודי 
  איברים-ללא-דילדו, סייבורג וגוף

 מיכל שטיין
 גוריון בנגב -המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה אוניברסיטת בן

  מחשבות על נשים מקועקעות 'הארד קור' ותיאוריה קווירית
 נבו-עתליה ישראלי

 גוריון בנגב -התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בן
 נינה ארסינו: כאב ועונג, ניתוחים פלסטיים וסובייקטיביות טרנסג'נדריתהפסיון של 

 
 ספרים להט"ביים יציאתושב חגיגי לכבוד דף הספרים הקווירי: ממ 18:45 - 20:15

 : ומגיב יו"ר
 עמית קמה

 החוג לתקשורת, המכללה האקדמית עמק יזרעאל
 היסטוריים בהתגבשות המחקר הלהט"בי בישראל-מאפיינים סוציו

 דוברות:
 גלעד פדבה
 Queer Nostalgia in Cinema and Pop Cultureעל ספרו: 
 צבי טריגר
 פשעים נגד הפטריארכיהעל ספרו: 

 שירי אייזנר
 Bi: Notes for a Bisexual Revolutionעל ספרה: 

 
 באר שבע (מיקום מדויק יפורסם בהמשך)

 מסיבת דראג וריקודים 21:00
 תחילת ההופעות 21:30

 
 

 נוסף:למידע 
sexacher@gmail.com 

http://www2.mta.ac.il/~rwagner/sexacher/ 
 Sex Acher LGBT Studies & Queer theoryבפייסבוק: כנס סקס אחר 

 
 

** 
פט, זכויות ולהט"ב: השקת מאגר מידע על משפט ולהט"ב משהנכם/ן מוזמנים/ות גם לאירוע 

 וציון עשרים שנה לפסק דין דנילוביץ
אביב, בנין טרובוביץ' (משפטים), -אוניברסיטת תל, ב18:00, בשעה 2014ביוני  8-האירוע יתקיים ב

 (קגן) 100אולם 
 :www.law.tau.ac.il/Eng/?CategoryID=251http//לפרטים:

 cegla@post.tau.ac.il דוא"ל:
 /http://www.lgbtlaw.tau.ac.ilהמאגר יהיה זמין החל מחודש יוני בכתובת 
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