
הכניסה חופשית ופתוחה לקהל הרחב, אין צורך ברישום מראש

בחסות:
הפורום ללימודים להט"בים ותיאוריה קווירית, אוניברסיטת תל-אביב
בית הספר לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש באוניברסיטת 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 הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל-אביב

הפורום ללימודי נשים עם hel, אוניברסיטת תל-אביב
התא הגאה, אוניברסיטת תל-אביב

מועדון סטודנטים משפט ולהט"ב, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת 
תל-אביב
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21:30 מסיבת נעילה
Pop It-ליין ה

המחוגה 10, פלורנטין
תל-אביב



 

יום רביעי 1.6.2016
הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב, 

בניין טרובוביץ, אולם 102

16:15 - 17:45 מושב ראשון
מחשבות פורנוגרפיות: מושב לרגל צאת הספר

 Explicit Utopias: Rewriting the Sexual 
in Women’s Pornography

יו"ר: יעל משעלי, התכנית למגדר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 
והתכנית ללימודי נשים ומגדר בסיוע NCJW, אוניברסיטת תל-אביב

דוברות:
יעל משעלי, התכנית למגדר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב והתכנית 

ללימודי נשים ומגדר בסיוע NCJW, אוניברסיטת תל-אביב
הנאה תחת הפטריארכיה: האם פורנו פמיניסטי הוא אפשרי?

עתליה ישראלי-נבו, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, 
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בחורה עם זין זה לא חתרני: על עודפות ומחסור של נשים טרנסיות 
בפורנו

ליטל וינבאום, התכנית ללימודי נשים ומגדר, אוניברסיטת תל-אביב
סלאש כעשיה של מגדר לא בינארי

אבנר רוגל, בית הספר לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש, 
אוניברסיטת תל-אביב

להריץ קדימה ולהשתהות: טמפורליות קווירית בסרטי פורנו
עמליה זיו, התכנית למגדר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פורנוגרפיה ופדגוגיה 

הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב, 
בניין טרובוביץ, אולם 308

18:15 - 20:45 ארוע פתיחה
ORIENTED גאים פלסטינים בעיר הלבנה? הקרנת הסרט

יו"ר: יסמין מקס ששון, בית הספר למדעי התרבות, אוניברסיטת 
תל-אביב ומנשר לאמנות. 

דוברות:
ח'אדר אבו-סייף, ממשתתפי הסרט

ג'ייק ויזנפלד, במאי הסרט
פאדי ח'ורי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת הרווארד

איתי חרל"פ, בית הספר לקולנוע וטלוויזיה, אוניברסיטת תל-אביב, 
ובית הספר לאמנויות הקול והמסך, המכללה האקדמית ספיר

18:15 - 20:30 מושב חגיגי 
סקס אחר בישראל? מושב לרגל צאת הספר

סקס אחר: מבחר מאמרים בלימודים להט"ביים
וקוויריים ישראלים 

יו"ר: חן משגב, המחלקה לפוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן-גוריון 
בנגב ומרכז מינרבה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב

ברכות: 
 ,NCJW סמדר שיפמן, בשם התכנית ללימודי נשים ומגדר בסיוע

אוניברסיטת תל-אביב
אפרת טולקובסקי, חברת מועצת העיר תל אביב יפו

לירון אטיאס, בשם התא הגאה, אוניברסיטת תל-אביב
חן משגב, בשם הפורום ללימודים להט"ביים וקוויריים, אוניברסיטת 

תל-אביב
דוברות:

ישי בלנק, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב
אורלי לובין, החוג לספרות, אוניברסיטת תל-אביב

רותי פרסר, התוכנית ללימודי נשים ומגדר, אוניברסיטת חיפה
יגיבו עורכי הספר:

אייל גרוס, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב
רז יוסף, בית הספר לקולנוע וטלוויזיה ע״ש סטיב טיש, אוניברסיטת 

תל-אביב.
עמליה זיו, התוכנית למגדר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

21:30 מסיבת נעילה
Pop It-ליין ה

המחוגה 10, פלורנטין

למידע נוסף:
sexacher@gmail.com

 Sex Acher LGBT Studies & Queer בפייסבוק: כנס סקס אחר
theory https://goo.gl/nvzo5B

הוועדה האקדמית: 
אייל גרוס, עמליה זיו, עדי מורנו, חן משגב, יעל משעלי, איריס 

רחמימוב, גיא שילה, יסמין ששון, אילי אבידן

יום חמישי 2.6.2106
הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב, 

בניין טרובוביץ, אולם 308

12:15 - 13:45 מושב שני
זכויות להט"ב: מאיפה ולאן - מושב לרגל צאת הספר 

זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית
וזהות מגדרית

יו"ר: אייל גרוס, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב
דוברות:

חגי קלעי, קלעי, רוזן ושות', - עורכי דין
יפעת ביטון, בית הספר למשפטים, המסלול האקדמי, המכללה למינהל 

ארנה לין, ארנה לין ושות'- משרד עורכות דין
יגיבו עורכי הספר:

יניב לושינסקי, בית הספר למשפטים, אוניברסיטת הרווארד
עינב מורגנשטרן, בית הספר למשפטים, אוניברסיטת טורונטו

14:15 - 15:45 מושב שלישי 
פותחות את הקלפים: מקומן של נשים בארגונים להט"ביים 

מקל"ף ועד היום
יו"ר: עדי מורנו, המחלקה לסוציולוגיה, אוניברסיטת מנצ'סטר

דוברות:
רעות נגר, מובילת קמפיין בחירת נושא הנשים למצעד

רחלי הרטל, סקירת הפעילות הפוליטית הלסבית בישראל
דורית אורטל, קהילת מלחה וקל"ף

חן אריאלי, האגודה למען הלסביות, ההומואים, הטרנסג'נדרס 
והביסקסואלים בישראל

אנה טליסמן, המרכז הגאה 
לילי חן, חוש"ן

רעות כהן, הקשת החיפאית
חן קלר, האגודה – הברנוער והאחווה הסטודנטיאלית הגאה

16:15 - 17:45 מושב רביעי 
אתיקה של ניידות מגדרית: מושב לזכר מורן צפריר ז"ל

יו"ר: גיא שילה, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל-אביב
דוברות:

משפחת צפריר
דברים לזכר מורן צפריר

אילי אבידן, התוכנית למגדר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 
מי אחראי לנרטיב הסבל הטרנסי? גישות חדשות לשוני מגדרי בשיח 

הרפואי
הזוכות במלגת צפריר: 

רועי יעקובסון, בית הספר למדעי הפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב
לקראת פסיכולוגיה חדשה של זהות מגדרית

מעין שטנדל, התכנית ללימודי נשים ומגדר בסיוע NCJW והחוג 
לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב

מלנכוליה כאתיקה של נאמנות כפולה: קריאה של חריגות מגדרית 
בסטון בוץ' בלוז
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