
Gathering & Registration   התכנסות וקבלת פנים

Welcome and Opening Remarks   ברכות ודברי פתיחה
@   רבקה תובל-משיח, ראש התכנית ללימודי מגדר

@   אורנה ששון-לוי, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה והתכנית ללימודי מגדר

@   גילי הרטל, אוניברסיטת בר-אילן ועדי מורנו, אוניברסיטת תל-אביב, יו"ריות קהילת מחקר להט"ב/קוויר באגודה הסוציולוגית הישראלית

Following in Their Footsteps. Re-reading Canonic Texts    הולכות בדרכם - קריאות עכשוויות/מקומיות בטקסטים מכוננים
יו"ר: דני קפלן, אוניברסיטת בר-אילן

@   הנרייט דהאן-כלב, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המחקר הפמיניסטי והקווירי, מה פוליטי? דיון במאמרה של ג'קי אלכסנדר

@   דפנה הירש, האוניברסיטה הפתוחה, הומו סטרייטי מאוד: גבריות ומיניות אצל רייווין קונל

@   עתליה ישראלי-נבו, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תור הזהב של ה'אימפריה'? מחשבות על תיאוריה קווירית וטרנסית בעידן הניאו-ליברלי לאור מאמרה המכונן 

 "The 'Empire' Strikes Back: A Posttranssexual Manifesto"  של סנדי סטון       
@   עמית קמה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל, ״סוציולוגיה אמיתית היא אוטוביוגרפיה שיטתית": התבוננות אישית במאמרו של לארי גרוס

"Minorities, Majorities and the Media"      

Coffee Break  הפסקת קפה

Current LGBT/Queer Sociological Research in Israel  מחקר להט"ב/קוויר סוציולוגי עדכני
יו"ר: מריאלה יאבו, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

@   מעין שטנדל, אוניברסיטת תל-אביב, "רשום לך נקבה, זה מה שאת": חוויות של טרנס* ונון קונפורמיות.ים מגדרית בשדות תעופה

@   אביגיל ארנקרנץ-חוצן, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מתודולוגיה קווירית במחקר איכותני - כשהשוליים מתערבבים עם המרכז

@   אחיקם פרבר-צוראל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, "רוצה בעמו ענווים יפאר, יושב קהילות בם להתפאר"- כיוונים חדשים במחקר על דת ולהט"ב בישראל

@   ליהי רוטשילד, Manchester Metropolitan University, UK, מונוגמיה כפויה בחוק ובמשפט

Lunch Break  הפסקת צהרים

Localizing Sexual Citizenship [The session will be conducted in English]

Chair: Yuval Yonay, University of Haifa
„   Amos Weintrob, The University of Leeds, LGBTQ+mobility: Visibility, fear and travel behavior. The case of Tel Aviv
„   Chen Misgav, The Open University of Israel, Defining queer urban trauma: A lesson from social movements in Tel Aviv and Jerusalem
„   Gilly Hartal, Bar-Ilan University, Traveling politics – Gay tourism to Israel’s heritage sites
„   Raji Bathish, The Open University of Israel, Gay men in the Arab world: Between practices and identity
„   Ruthie Ginsburg, Hamidrasha at Beit-Berl College and Bezalel Academy of Arts and Design, “National sweetheart ('kapara')” -   
       A victory picture from TLV square 

Coffee Break  הפסקת קפה

Keynote Address [The session will be conducted in English]

„  Prof. Diane Richardson, Newcastle University, UK, The Making and Unmaking of Sexual Citizenship: From Past, Present to Future
„  Chair: Ronit Irshai, Bar-Ilan University
„  Discussants:  Orna Sasson-Levy, Bar-Ilan University, Adi Moreno, Tel-Aviv University

9:30  –   9:00

 10:00 –   9:30

 11:45 – 10:00

12:15 – 11:45

14:00 – 12:15

 15:00 – 14:00

 17:00 – 15:00

17:30 – 17:00

 19:30 – 17:30

אזרחות קווירית בישראל:    
כנס הייסוד של קהילת מחקר להט"ב/קוויר

באגודה הסוציולוגית הישראלית

Sexual citizenship in Israel:
Israeli Sociological Society queer/LGBT research 
community foundation conference 

Wednesday, December 12, 2018יום רביעי, ד' טבת תשע"ט, 12 בדצמבר 2018
The Beck auditorium, Bar-Ilan Universityאולם בק, אוניברסיטת בר-אילן

התכנית ללימודי מגדר, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, האגודה הסוציולוגית הישראלית 

מזמינות לכנס

הועדה המארגנת: אביגיל ארנקרנץ-חוצן, גילי הרטל, יובל יונאי, עתליה ישראלי-נבו, עדי מורנו, אחיקם פרבר-צוראל, עמית קמה, ליהי רוטשילד, מעין שטנדל


