
 סקס אחר 18 / 
 הכנס השמונה־עשר

 ללימודים להט"ביים
ולתיאוריה קווירית 

בישראל  

 21:00
 חגיגת אפטר קלילה ב״שפגאט״ 

נחלת בנימין 43, תל אביב

10:00-09:45  קבלת פנים והתכנסות

11:30-10:00  / מושב ראשון
ישנם בנים: מלרלרות, 

מתמוטטות ומייחלות לסוף טוב
יו"ר: אבנר רוגל, ביה"ס לחינוך, האוניברסיטה 

העברית; מכון מגנוס הירשפלד

גיל אליאס, המחלקה ללשון עברית, אוניברסיטת 
בן־גוריון - נורמות לשון בשיח האוחצ'י המקוון

רפאל )רפי( אפלר, החוג לגרונטולוגיה, 
אוניברסיטת חיפה - "מי יגיד עלי קדיש?": הדרה 
חברתית של להט"בים מזדקנים בישראל – ממצאי 

תהליך קבוצתי התפתחותי לצמיחה אישית   

מעין שטנדל, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, 
אוניברסיטת תל־אביב - בין סטיה לגאולה: מה 
בין נרטיבים של פתולוגיזציה של טרנסג'נדריות 

לנרטיבים של "סוף טוב"?

אסף רימון, החוג להיסטוריה כללית, 
האוניברסיטה העברית - מגעים - עיתון יחיד במינו    

13:15-11:45  / מושב שני 
 פותחות שולחן,

חורגות בזמן
יו"ר: יסמין ששון, ביה"ס למדעי התרבות, 

אוניברסיטת תל־אביב;  מנשר לאמנות

אלעזר בן לולו, המחלקה לסוציולוגיה 
ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן־גוריון - לעשות חג 
- לעשות מגדר: ביצועיות ופרשנות קווירית־להט"בית 

של חגי ישראל בקהילות רפורמיות ישראליות

עמי פומרנץ, התכנית ללימודי מגדר, 
 אוניברסיטת בן־גוריון  - גבר שמן בשמלה:

מה סקסי בהומו שמנה?

חלי זכריה, המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי 
ומעיין פדן, התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת 

בן־גוריון - במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון

שירה לוי, המחלקה לספרויות זרות ובלשנות, 
אוניברסיטת בן־גוריון -  טמפורליות קווירית 

ושיבוש הנרטיב המשפחתי בשני סיפורים קצרים 
מאת גרייס פיילי

15:45-14:15  /  מושב שלישי 
מתמיינות או להיות: מעבר 

לפוליטיקה של זהויות
יו"ר: ליהי רוטשילד, המחלקה לסוציולוגיה 

ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית

ליטל דין־וינבאום התכנית ללימודי נשים ומגדר, 
אוניברסיטת ת"א - רומזות לנו שיש מגדר אחר: 

דיון בבאטלר דרך לימודי חובבות 

דורון מוסנזון התכנית ללימודי מגדר, 
אוניברסיטת בן־גוריון - הכול או כלום: בין 

ביסקסואליות לא-מיניות

 דנה כהן, התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת
בן־גוריון  - האזרח הסאדו־מאזוכיסטי: נרטיב מיני, 

אי שיוויון בפני החוק וזכויות מיניות

ליהי רוטשילד וגאיה שטיינברג, המחלקה 
לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה 

העברית - פוליאמורית וגריי־רומנטית נכנסות לבר: 
דיון ביקורתי בחברות דרך היבטים קווירים שונים

 17:45-16:15  / מושב רביעי

 אישה אינה נולדת אישה:
לזכר מורן צפריר ז"ל

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 

נעה דיאמנט, בית הספר למקצועות הבריאות, 
אוניברסיטת תל־אביב - הקשר בין מאפייני הקול 

ואיכות החיים של נשים טרנסג׳נדריות

מירב סדלינסקי, התכנית ללימודי נשים ומגדר, 
אוניברסיטת תל־אביב - היבטים חיוביים בהיות 

משפחה והורים לילד טרנסג׳נדר

נאוה אסטרחן, החוג לתולדות האומנות, 
 :St Wilgefortis - אוניברסיטת תל־אביב

טרנסגרסיה מגדרית, טאבו מיני וכישוף בדמותה 
של הקדושה המזוקנת והצלובה

20:00-18:15  / מושב חמישי
 מסתננות בורוד,

לוקחות חזרה את הרחוב
יו"ר: יעל משעלי, התכנית ללימודי נשים ומגדר, 

אוניברסיטת תל־אביב; התכנית ללימודי מגדר, 
אוניברסיטת בן־גוריון  

 ברכות: 
סמדר שיפמן, בשם התכנית ללימודי נשים ומגדר 

 בסיוע ncjw, אוניברסיטת תל־אביב
 אלעד ברגר, בשם האחווה הסטודנטיאלית הגאה

חן משגב, בשם הפורום ללימודים להט"ביים 
ותיאוריה קווירית 

יעל שכנר, החוג להיסטוריה כללית והתכנית 
ללימודי נשים ומגדר, אוניברסיטת תל־אביב - 

ארגון הנוער הגיי ואנגרד ומהומות הקפיטריה של 
קומפטון

שירה מרשל, החוג לייעוץ חינוכי, אוניברסיטת 
תל־אביב - פליטים פלסטינים ורודים: המקרה של 

פלסטינים להט"ב המבקשים/ות מקלט בישראל

 רני מנדלבאום, מחלקת תכנון עיר, עיריית ב״ש
חן משגב, המחלקה לפוליטיקה וממשל, 

אוניברסיטת בן־גוריון; מרכז מינרבה למדעי 
 הרוח, אוניברסיטת תל־אביב

אורן יפתחאל, המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח 
 סביבתי, אוניברסיטת בן־גוריון 

הצד המואר של התכנון? נפילתו ועלייתו של 
המרחב הגאה בבאר־שבע 

13.5.18 אוניברסיטת תל־אביב
הפקולטה למשפטים, בניין טרובוביץ, אולם קפלון )209 (

 הועדה המארגנת: 
 אייל גרוס, עמליה זיו, חן משגב, יעל משעלי, אבנר רוגל,

ליהי רוטשילד, איריס רחמימוב, גיא שילה ויסמין ששון

בחסות: אוניברסיטת תל אביב - הפורום ללימודים להט"ביים ותיאוריה קווירית, מרכז מינרבה 
לזכויות אדם, התכנית ללימודי נשים ומגדר בסיוע ncjw, מרכז ע"ש צגלה למחקר בינתחומי של 

המשפט, המכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר

 sexacher@gmail.com - למידע נוסף: בדוא״ל


