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הביאוהו לכאן": מה נושאי הדיון, מדוע בחרנו בהם, מה  הקדמה: "אם יש סקס אחר: 1מפגש  29.10.19

פרופ' משה סלוחובסקי - מטלות הקריאה והכתיבה, תאריכי המפגשים  

 לימודים להט"ביים  –סקס אחר הביאוהו לכאן ונדעהו"  אייל גרוס, עמליה זיו ורז יוסף, "אם יש

ישראליים להט"ביים וקוויריים וקוויריים בישראל" בספרם סקס אחר: מבחר מאמרים בלימודים 

 21-11(, 2016)תל אביב, 

  איב קוסופסקי סדג'וויק, "האפיסטמולוגיה של הארון )קטעים נבחרים(", בתוך מעבר למיניות: מבחר

לסביים ותיאוריה קווירית, יאיר קדר, עמליה זיו, אורן קנר )עורכים( )תל -מאמרים בלימודים הומו

 .313-303(, 2003אביב, 

  פרופ' משה סלוחובסקי -  : הבניה חברתית2פגש מ 5.11.19

  ,7-54(, 1996)תל אביב: הקיבוץ המאוחד, תולדות המיניות: הרצון לדעת מישל פוקו 

http://www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=96777424#7.611.6.fitwidt

h 

 רשות:

"The Gay Science," Interview of Michel Foucault with Jean Le Bitoux in Gai Pied; 

translated into English in Critical Inquiry 37:3 (2011), 371-380. 

 נופר מזורסקי -  : גישה מודעת הקשרת ילדיםהתעללות והזנח :3פגש מ 12.11.19

  ,.דברים  .(2019ד. ) רואר־סטריארו י. , סרדצהא. מרעי־סרואןל., , יונהנ. , גמראש. אינגדאו־ונדהנדן י

שרואים מכאן לא רואים משם: גישה מודעת הקשר להגדרות "סיכון" ו"מוגנות" בהקשר לילדים 

. מן האקדמיה. באוכלוסיות שונות: שיחות עם חברי חממת נבט

https://www.socialwork.org.il/prdFiles/2401_825087_faq_file_heb.pdf 

 

https://www.socialwork.org.il/prdFiles/2401_825087_faq_file_heb.pdf
https://www.socialwork.org.il/prdFiles/2401_825087_faq_file_heb.pdf


   
פרופ' משה סלוחובסקי -  : הגישה המהותנית4פגש מ 19.11.19  

 111-134וקטגוריות מיניות", מעבר למיניות,  ג'ון בוזוול, "מהפכות, אוניברסלים 

 

יות, לאום, מעמד צעירים להט"בים בהקשרים שונים בחברה הישראלית: מגדר, דת, אתנ: 5מפגש  26.11.19

  נופר מזורסקי סוציו אקונומי.

 Shenkman, G., & Shmotkin, D. (2010). Mental health among Israeli homosexual 

adolescents and young adults. Journal of Homosexuality, 58(1), 97-116. 

פרופ' משה סלוחובסקי -  : זהות לסבית/זהויות לסביות6מפגש  3.12.19  

 מעבר למיניות: מבחר מאמרים בלימודים   ."טרוסקסואליות כפויה והקיום הלסביאדריאן ריצ', "ה

(, 2003, עורכים יאיר קדר, עמליה זיו, אורן קנר )תל אביב: מגדרים, לסביים ותיאוריה קווירית-הומו

73--102 

http://www.kotar.co.il/kotarapp/index/Chapter.aspx?nBookID=94300989&nTocEn

tryID=94303941 

 לימור מעודד דנון -  : טרנסזהויות7 מפגש 10.12.19

 ראו את אחד משני הפריטים הבאים:ק

  המאבק בארנסי וטקטיקות של משטור מגדרי בחוקי איסור  –עידו ה קטרי, "לא עוברות, לא נחמדות

  656-615אפליה" , סקס אחר, 

 תל  ? ההשפעות של תהליך המינגוף על חייהם של אינטרסקסואליםלימור מעודד דנון, איזה מין גוף(

 131-207(, 2014 ,אביב: רסלינג

סקירת מחקרים שנעשו  סוגיות של סיכון ומוגנות, רווחה אישית של צעירים להט"בים: :8מפגש  17.12.19

  אריה-בן אשרפרופ' –בארץ ובעולם בהשוואה לקבוצת ההטרוסקסואלים ובהשוואה בין קבוצות הלהט"ב. 

 ( .זרקור: זנות בקרב נוער 2016גיא ר .) היבטים חברתיים ומשפטיים והתמודדות עם  –להט"בי

זכויות מורג נשטרן ע., לושינסקי י. והראל א. )עורכים(. התופעה בעשור האחרון בישראל. בתוך 

 הקהילה הגאה הישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית. 

 ( .פרק 2007שילה ג .)החיים בוורוד: בני נוער לסבי. בתוך הספר, -: מצבי סיכון ומצוקה של נוער הומו4

 .75-92וצעירים הומואים, לסביות, ביסקסואלים וטרנסג'נדרים. עמ' 

 



   
 פרופ' משה סלוחובסקי -  : מחשבות רדיקליות9מפגש  21.12.19

13 

 "Collective Statement," Gay Left 1:1 (1975) 

 Radicalesbians, ‘(1970) ’האשה המזדהה עם נשים 

 

 בתוך איריקארי, מין זה  מין זה שאינו אחד, "כששפתותינו מדברות זו לזו," מתוך לוס איריגארי

 .15-26, עמ' 2003שאינו אחד? תל אביב, 

 Guy Hochuenghem, Homosexual Desire, ch. 4 

 Gay Liberation Front Manisfesto 1971 (1979)  )בעברית ובאנגלית(  

 ס נעמי גוטמןעו" –שיעור פתוח: סטודנטים מציגים :  10מפגש  31.12.19

 ( .פרק 2007שילה ג .)בתוך הספר, : יציאה מהארון: מערכת היחסים בין ההורים לבני הנוער. 5

 .93-114' עמ החיים בוורוד: בני נוער וצעירים הומואים, לסביות, ביסקסואלים וטרנסג'נדרים.

 פרופ' משה סלוחובסקי - :ודראגסקסואליות -בי :11מפגש  7.1.20

 ברוסיה שבויים במחנות מגדר-חוצה תיאטרון – הדראג של המערער קיסמו, "רחמימוב איריס 

 107-117 עמ(, 2006) 98 זמנים," הראשונה העולם במלחמת

שירותים ומדיניות המספקים סיוע לצעירים מהקהילה ללא עורף משפחתי. המקרה של :12מפגש  11.1.20

 חירום הלנת - הוורוד הגג מנהלת, אותות עמותת, וורנר שני  .ילנוער גאה ללא עורף משפחתמקלט 

 ק"להטב ות.לצעירים

  ,וחטפו מהארון הוצאו או שיצאו אחרי לפה מגיעים הרבה": "הורוד הגג" (.2018אלון א. )מאי 

בכתובת:  YNETמאתר  2018במאי  18אוחזר ביום  ."מכות

5262152,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

 מנהלת, אותות עמותת, סיני יעל .עם בני נוער להט"ב בסיכון ומשפחותיהם טיפולית עבודה: 13מפגש  21.1.20

 ק"להטב לנוער גג קורת - דרור בית

 ( 2007"דרור": מקלט חירום לבני נוער הומולסביים )–  1-15עמודים . 

  פרופ' משה סלוחובסקי -  : תיאוריה קווירית14 מפגש  28.1.20

 ,346-329ג'ודית בטלר, "חיקוי ומרי מגדרי" מעבר למיניות  

  'עמליה זיו.וכן את ההקדמה של  202-219ג'ודית באטלר, "צרות של מיגדר" מכאן ב' )תשס"א(, עמ 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5262152,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5262152,00.html


   
 

 

 רשות:

 "במאי: יאיר קידר(  הסרט "הזמן הוורוד( - 

https://www.youtube.com/watch?v=bZ46MQyz4FU   

 הקלטת רדיו )של שעה( העוסקת בהוצאת ההומוסקסואליות מה-DSM 

(http://www.thisamericanlife.archives/episode-org/radio/204/81-words?act=1#play.) 

2, 

https://www.youtube.com/watch?v=bZ46MQyz4FU
http://www.thisamericanlife.org/radio-archives/episode/204/81-words?act=1#play

