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הכנס התשעה־עשר
ללימודי להט"ב
ותיאוריה קווירית

2-3.6.2019

יום א׳  2.6.19אוניברסיטת תל־אביב
הפקולטה למשפטים ,בניין טרובוביץ ,אולם י .קגן ()100
 10:00-9:45התכנסות

 17:45-16:15מושב רביעי

 11:45-10:00מושב ראשון

עברות של מגדר :מושב לזכר מורן צפריר ז"ל

להט"ביות נוהרות לקלפיות -
הומואים נוהרים לכנסת :פאנל פוסט בחירות
יו"ר :אייל גרוס ,הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל־אביב
עידן רול ,חבר כנסת ,כחול-לבן
מירב בן־ארי ,חברת כנסת לשעבר ,כולנו
אבי בוסקילה ,מועמד לכנסת ,מרצ
רוני בילנקי ,סמנכ"לית האגודה למען הלהט"ב
זיזו אבו אלהווא ,פעיל חברתי
ספיר סלוצקר־עמראן ,פעילה חברתית
הפסקה ומעבר לאולם גרשון מרון ()102

 13:30-12:00מושב שני

לירדים מסביב? נרטיבים הומואיים בישראל
יו"ר :גיא שילה ,בית הספר לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת
תל־אביב
דותן ברום ,החוג ללימודי ארץ ישראל ,אוניברסיטת חיפה " -לא
רציתי לחיות חיים כפולים"  -גיורא מנור ,הקיבוץ ו"הארון השקוף"
עפרי אילני ,מכון ון ליר בירושלים  -זיכרון ושכחה בתולדות
הלהט"ב בישראל
גילי הרטל ,התכנית ללימודי מגדר ,אוניברסיטת בר־אילן
אורנה ששון־לוי המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה והתכנית
ללימודי מגדר ,אוניברסיטת בר־אילן  -אוריינטליזם ליברלי גאה:
תיירות הומואית לתל אביב ופרפורמנס של אתניות
הפסקת צהריים ומעבר ומעבר לאולם י .קגן ()100

 16:00-14:30מושב שלישי

יו"ר :איריס רחמימוב ,החוג להיסטוריה כללית ,אוניברסיטת
תל־אביב
דברי פתיחה:
משפחת צפריר  -מילים לזכר מורן צפריר ז"ל
ועדת המלגה  -על בחירת העבודות
מור כהן ,בית ספר לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת תל־אביב -
תפיסתן של נשים טרנסג'נדריות בזנות אודות הזנות ויחסי הגומלין
עם זהותן המגדרית
מעין ענר ,החוג להיסטוריה כללית ,אוניברסיטת תל־אביב -
משפט האינקוויזיציה כנגד אלנו/ה דה סספדס
ליטל דין ויינבאום ,התכנית ללימודי נשים ומגדר ,אוניברסיטת
תל־אביב  -הייצוגים של מגדר לא בינארי בקהילות פאן פיקשן
מקוונות
הפסקה

20:00-18:15

מושב מליאה חגיגי

(יתקיים באנגלית)

יו"ר :חן משגב ,המחלקה לספרות ,לשון ואמנויות,
האוניברסיטה הפתוחה ,ודברי פתיחה בשם הפורום ללימודי
להט"ב ותיאוריה קווירית
ברכות :כנרת להד ,בשם התכנית ללימודי נשים ומגדר בסיוע
 ,NCJWאוניברסיטת תל־אביב
הרצאת אורח:
Max Andrucki, Department of Geography & Urban
Studies, Temple University - Crafting the Queer City
מגיבה :טובי פנסטר ,המחלקה לגיאוגרפיה וסביבת האדם,
אוניברסיטת תל־אביב

לטוס כחול-לבן :פאנל  25שנה לבג"ץ
דנילוביץ'
יו"ר ומגיבה :ליהי רוטשילד ,המחלקה לסוציולוגיה,
אוניברסיטת מנצ'סטר מטרופוליטן
אייל גרוס ,הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל־אביב
חגי קלעי ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת תל־אביב; קלעי
רוזן ושות׳ עורכי דין
מיכל עדן ,עירא הדר-מיכל עדן ,עורכות דין
נורה גרינברג ,פעילה במאבקים של הציבור הטרנסג'נדר בישראל
הפסקה

בחסות:
אוניברסיטת תל־אביב  -הפורום ללימודי
להט"ב ותיאוריה קווירית; מרכז מינרבה
לזכויות אדם; התכנית ללימודי נשים ומגדר
בסיוע  ;NCJWמרכז על ע"ש צגלה למחקר
בינתחומי של המשפט; המכון הישראלי
לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר
אוניברסיטת בן־גוריון בנגב  -הפקולטה
למדעי הרוח והחברה; התכנית ללימודי
מגדר; המחלקה ללשון עברית

הועדה האקדמית:
אייל גרוס ,עמליה זיו ,חן משגב,
יעל משעלי ,אבנר רוגל ,ליהי רוטשילד,
איריס רחמימוב ,גיא שילה ויסמין ששון

צילום :יעל מאירי ,מיץ2019 ,

סקס אחר / 19

הכנס התשעה־עשר
ללימודי להט"ב
ותיאוריה קווירית

2-3.6.2019

יום ב׳  3.6.19אוניברסיטת בן־גוריון בנגב
הקמפוס ע"ש מרקוס ,אולם הסנאט ע"ש ו' א' מינקוף
 10:15-10:00התכנסות
 11:45-10:15מושב חמישי

בעיניים קוויריות
יו"ר :יסמין (מקס) ששון ,בית הספר למדעי התרבות,
אוניברסיטת תל־אביב; מנשר לאמנות
דורון מוסנזון ,התכנית ללימודי מגדר ,אוניברסיטת בן־גוריון
בנגב " -זה מרגיש טוב!" :הגוף הביסקסואלי בפורנוגרפיה
הומוסקסואלית
שי שפיצן ,המרכז למיניות אלטרנטיבית  BDSM -בישראל:
פרקטיקות חברתיות ופוליטיקה – אתגרים ומענים
יובל אברמי ,המחלקה לתקשורת חזותית ,בצלאל אקדמיה
לאמנות ועיצוב  -בנות ים ומלכות דראג :מבט קווירי על
מרמיידינג
הפסקה

על פואטיקה של נורמליות
יו"ר :אבנר רוגל ,בית הספר לחינוך ,האוניברסיטה העברית
בירושלים; מכון מגנוס הירשפלד.
עתליה ישראלי־נבו ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה,
אוניברסיטת בן־גוריון בנגב " -זה לא אותו חור" :לקראת
תיאוריה ביקורתית של סיסג'נדריות
מעין שטנדל ,החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת
תל־אביב " -תגיעי עם הכול מסודר – לא תהיה להם סיבה
להתעצבן עלייך עוד יותר ,מעבר לכאילו את" :הגיונות
התנהלות של אנשים טרנס* ונון־קונפורמיים מגדרית בשדות
תעופה
נוי נעמן ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת טורונטו -
להט"בפוביה במסדרונות בית הספר :גבולות ההסדרה
המשפטית
הפסקה

13:15-12:00

מושב מליאה

 15:45-14:15מושב שישי

(יתקיים באנגלית)

יו"ר :עמליה זיו ,התכנית ללימודי מגדר ,אוניברסיטת
בן־גוריון בנגב
הרצאת אורח:
Tommaso M. Milani, Department of Swedish,
?University of Gothenburg - Is the rectum a gold mine
Queer theory, masculinity and capital pleasures
מגיב :אורי מור ,המחלקה ללשון העברית ,אוניברסיטת
בן־גוריון בנגב
הפסקת צהריים

 17:30-16:00מושב שביעי

זוכרות אחיות לקהילה ,כותבות היסטוריה
יו"ר :יעל משעלי ,התכנית ללימודי נשים ומגדר ,אוניברסיטת
תל־אביב; התכנית ללימודי מגדר ,אוניברסיטת בן־גוריון בנגב,
ודברי פתיחה :מחשבות על זיכרון והיסטוריה
מילים לזכר יעל לוי חזן ז"ל :עומרה לוי חזן ,הבית הגאה,
באר־שבע; מכון ברקאי ,תל־אביב
מילים לזכר טלי לטוביצקי ז"ל :טל לוין ,החוג לפילוסופיה,
אוניברסיטת תל אביב; עיתון הארץ
מילים לזכר דליה שלף ז"ל :תמר אסל ,עו"ס קלינית
פסיכותרפיסטית
17:30

קבלת פנים חותמת

בחסות:
אוניברסיטת תל־אביב  -הפורום ללימודי
להט"ב ותיאוריה קווירית; מרכז מינרבה
לזכויות אדם; התכנית ללימודי נשים ומגדר
בסיוע  ;NCJWמרכז על ע"ש צגלה למחקר
בינתחומי של המשפט; המכון הישראלי
לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר
אוניברסיטת בן־גוריון בנגב  -הפקולטה
למדעי הרוח והחברה; התכנית ללימודי
מגדר; המחלקה ללשון עברית

הועדה האקדמית:
אייל גרוס ,עמליה זיו ,חן משגב,
יעל משעלי ,אבנר רוגל ,ליהי רוטשילד,
איריס רחמימוב ,גיא שילה ויסמין ששון

צילום :יעל מאירי ,מיץ2019 ,

