
בסיום הכנס כולם/ מוזמנים/ות 
לשפגאט, נחלת בנימין 43 להרמת 

כוסית החל מהשעה 21:00

 סקס אחר 15

בחסות: הפורום ללימודים להט"בים ותיאוריה קווירית, אוניברסיטת תל־אביב • מרכז מינרבה לזכויות 
אדם, אוניברסיטת תל־אביב  • התוכנית ללימודי נשים ומגדר בסיוע NCJW, אוניברסיטת תל־אביב • הפקולטה 

למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין, אוניברסיטת תל־אביב • הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון, 
אוניברסיטת תל־אביב • מרכז־על ע"ש צגלה למחקר בינתחומי של המשפט, אוניברסיטת תל־אביב • המכון 

 ,NCJW הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל־אביב • הפורום ללימודי נשים עם
אוניברסיטת תל־אביב

הוועדה האקדמית: אייל גרוס, עמליה זיו, חן משגב, יעל משעלי, רות פרסר, איריס רחמימוב, גיא שילה, 
יסמין ששון

16:30-18:00
מושב רביעי: שווה להיות 

טרנסג'נדר? מושב לזכר מורן 
צפריר 

יו"ר: איריס רחמימוב, החוג 
להיסטוריה כללית, אוניברסיטת 

תל־אביב

דוברות:
משפחת צפריר — דברים לזכר 

מורן צפריר

הזוכות במלגת צפריר: 
גיתית שירה דהן, התוכנית ללימודי נשים 

ומגדר, אוניברסיטת תל־אביב
“אם אין תמונה אז יש מילים? )אי( ייצוגים 

של מערכות יחסים טרנסג’נדריות בתרבות 
הפופולרית”

ספיר טובה, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת 
תל־אביב

״גאים לעבוד: אפליה תעסוקתית והטרדה 
סביבתית בקרב קהילת הלהט״ב״

אילנה ברגר, המרכז למיניות וזהות מינית/מגדרית
נינה הלוי, נציגת הציבור בוועדה לשינוי מין 

של משרד הבריאות; פרוייקט גילה להעצמה 
טרנסית

אלון לירן, מומחה בכירורגיה פלסטית 
ומשחזרת, מיקרוכירורגיה ושינוי מין

18:30-20:30
מושב חמישי: אף אחת לא חופשיה 
עד שלא כולן חופשיות: סולידריות 

בין מאבקים 
 ICI Berlin Institute for יו"ר רות פרסר

Cultural Inquiry; אוניברסיטת חיפה

מברכות:
סמדר שיפמן — בשם התכנית ללימודי 
נשים ומגדר בסיוע NCJW, אוניברסיטת 

תל־אביב
אייל גרוס — בשם הפורום ללימודים 
להטב"ים וקווירים, אוניברסיטת תל־אביב

דוברות:
ספיר סלוצקר־עמרן, התארגנות גאווה בסולידריות

אמיר אוחנה, יו"ר גאווה בליכוד  
אימרי קלמן, יו"ר שותף לאגודת הלהט"ב
נציגי קל"א — קהילה להטב"ית אתיופית 

סמירה סרייה, שחקנית, אחות מוסמכת, וממקימות 
אסוואת

אייל גרוס, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת 
תל־אביב

14:30-16:00
מושב שלישי: 

פמיניסטיות 
והומואיות מסרבות 

להיות אויבות 
יו"ר: עמליה זיו, התכנית ללימודי מגדר, 

אוניברסיטת בן־גוריון 

דוברות:
איריס שטרן לוי מייסדת הופכות את היוצרות 
— למען נשים היוצאות ממעגל הזנות ופעילה 

פמיניסטית. וגולן כרומהולץ, בית הספר לעבודה 
סוציאלית, אוניברסיטת ת"א; מנחים סדנה להעצמה 

מגדרית
חדוה אייל, ביה”ס למדיניות ציבורית וממשל, 

האוניברסיטה העברית
איתן שכטמן, פונדקאות אחראית

גיל נוה )גלינה פור דה ברה(, החוג לתאטרון, 
אוניברסיטת תל־אביב

יעל משעלי, התכנית ללימודי נשים ומגדר, 
אוניברסיטת תל־אביב ואוניברסיטת בן גוריון בנגב

הכניסה חופשית, פתוח לקהל 
הרחב, אין צורך ברישום מראש

10:15-11:45
מושב ראשון: 'שמעת מי חזרה לארון?': 

מנזילות מינית ועד לטיפולי המרה 
יו"ר: גיא שילה, ביה"ס לעבודה סוציאלית, 

אוניברסיטת תל־אביב

דוברות:
יגאל אברהמי, עו”ד, אוניברסיטת תל־אביב

נתנאל אזולאי, כתב ותחקירנית ב’מאקו’, איש 
תאטרון, פעילה במרכז לנפגעי תקיפה מינית

עומרה לוי חזן, רכזת השמה יה"ב )יחידת השמה 
בקהילה(, האגודה לבריאות הציבור

אלעד לבנה, המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת 
בר־אילן; המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה

 רוויטל מדר, מרכז מינרבה למדעי הרוח, 
אוניברסיטת תל־אביב

12:00-13:30
מושב שני: מרחב )לא( בטוח 

יו"ר: חן משגב, החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, 
אוניברסיטת תל־אביב

דוברות:
גילי הרטל, התוכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת 

בר־אילן
רובי מגן, החוג למדיניות ציבורית, אוניברסיטת 

תל־אביב והתכנית לעיצוב אורבני, בצלאל
ג'ייסון דנינו־הולט,  מחזאי, במאי ושחקן

ענבל וילמובסקי,  מרכז לייפר והמכון לקרימינולוגיה 
באוניברסיטה העברית

 יעל סיני, פרויקט גילה להעצמה טרנסית

הכנס החמישה־עשר 
 ללימודים לסביים, 

 הומואיים, 
 טרנסג'נדריים 
 וביסקסואליים 

ולתיאוריה קווירית בישראל

 הפקולטה למשפטים, 
 אוניברסיטת תל־אביב, 

 בניין טרובוביץ, 
אולם 308

אוניברסיטת תל־אביב 14 ביוני 2015


