
סקס אחר 14
12-11.6.2014 אוניברסיטת  תל-אביב ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הכנס הארבעה עשר ללימודים לסביים, הומואיים, טרנסג’נדריים וביסקסואליים ולתיאוריה קווירית בישראל

יום ה’, 12.6, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
71A אולם הסנאט ע”ש ו’ א’ מינקוף, בנין

11:45 - 10:15 מושב חמישי: נשאים של שינוי
יו”ר: חן משגב | ברכות: ד”ר קתרין רוטנברג בשם התוכנית ללימודי מגדר, 

אונ’ בן-גוריון בנגב | דוברות: ארז סבן, גל דויטש, אורן ברוקס

13:30 - 12:00 מושב שישי: קוויריות פנטסטית: שאלות של ייצוג
יו”ר: דפנה הירש | דוברות: יהודה ביטון, ליהי רוטשילד, נדב אפל

16:30 - 15:00 מושב שביעי: מעבר לקשת
יו”ר: עומר שריר | דוברות: Felicity Grace Perry, חגי קלעי, יובל יונאי

18:30 - 17:00 מושב שמיני: להיות קווירית זה כואב
יו”ר: חנה פרוינד שרתוק | דוברות: יעל רוזין, מיכל שטיין, עתליה ישראלי-נבו

20:15 - 18:45 מדף הספרים הקווירי: מושב חגיגי לכבוד יציאת ספרים 
להט”ביים

יו”ר ומגיב: עמית קמה | דוברות: גלעד פדבה, צבי טריגר, שירי אייזנר

21:00 המסיבה שאחרי: 
דראג וריקודים

21:30 תחילת ההופעות
 מיקום יפורסם. לרשות באי הכנס 

יעמוד אוטובוס לילה לתל אביב

יום ג’, 10.6, כולי עלמא
מקווה ישראל 10, תל אביב

21:30 קוקטייל פתיחה חגיגי

אולם אפטר )001(, בנין נפתלי )הפקולטה למדעי החברה(

10:00 - 9:30 קבלת פנים והתכנסות

11:00 - 10:00 מושב ראשון: מין בשאינו מינו? 
יו”ר: יסמין מקס ששון | דוברות: אפרת רותם, יוסי דוד

 11:15-12:45 מושב שני: קוויריות נוודית: 
האם קווירים יכולים לחזור הביתה?

 ,Shirly Bahar and Yasmin max Sason :יו”ר: אורלי לובין | דוברות
הילה עמית, רות פרסר

15:45 - 14:15 מושב שלישי: צרות של מגדּור
יו”ר: דפנה הקר | דוברות: מאיה מאור, גיל נוה, אילי אבידן ויעל משעלי

18:15 - 16:15 מושב רביעי לזכר מורן צפריר ז”ל: טרנס במרכז
דוברות:   | המלגה  ועדת  צפריר,  משפחת  ברכות:   | רחמימוב  איריס   יו”ר: 

חן משגב, גיל אנגלשטיין, רוני אלמוג ואמיל ריי, עומרה לוי-חזן

אולם הופיין )105(, בנין טרובוביץ’ )הפקולטה למשפטים(

20:30 - 18:30 מושב מליאה חגיגי
יו”ר: ד”ר עמליה זיו, התכנית ללימודי מגדר, אונ’ בן-גוריון בנגב 

בסיוע  ומגדר  נשים  ללימודי  התכנית  בשם  הרצוג,  חנה  פרופ’  ברכות: 
לפואטיקה  המכון  בשם  לובין,  אורלי  ד”ר   | תל-אביב  אונ’   ,NCJW

וסמיוטיקה על שם פורטר, אונ’ תל-אביב

 Prof. Alex Sharpe, School of Law, אורח:  הרצאת 
 Keele University, Policing Desire: The Ethics and

Criminality of Non-Disclosure of Gender History

תל-אביב,  אונ’  למשפטים,  הפקולטה  גרוס,  אייל  פרופ’  הרצאה: 
 Performativity and Crossing Gender and Nationality

Borders in the Case-Law on Rape by Deception

מגיבה: פרופ’ ליאורה בילסקי, הפקולטה למשפטים, אונ’ תל-אביב

יום ד’, 11.6, אוניברסיטת תל-אביב

לאחר המושב תתקיים קבלת פנים למשתתפי הכנס

למידע נוסף:
    sexacher@gmail.com 

www2.mta.ac.il/~rwagner/sexacher

 כנס סקס אחר
 Sex Acher LGBT Studies & 

Queer theory

בחסות:
ללימודי  התוכנית   | אביב  תל  אוניברסיטת 
מינרבה  מרכז   ,NCJW בסיוע  ומגדר  נשים 
הרוח  למדעי  הפקולטה  אדם,  לזכויות 
ע”ש לסטר וסאלי אנטין, הפקולטה למדעי 
הפקולטה  רוזנברג,  חיים  ע”ש  החברה 
מרכז-על  כץ,  ודוד  יולנדה  ע”ש  לאמנויות 
המשפט,  של  בינתחומי  למחקר  צגלה  ע”ש 
וסמיוטיקה  לפואטיקה  הישראלי  המכון 
עם  נשים  ללימודי  הפורום  פורטר,  ע”ש 
 | בנגב  גוריון  בן  אוניברסיטת   NCJW
והחברה, המחלקה  הרוח  למדעי  הפקולטה 

לפוליטיקה וממשל


