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  או של חוקרים ישראליים על הומוסקסואליות/מחקרים ישראליים ו

  

עבודה המדעית הרשימה דלהלן נועדה לשם כינון גוף ידע מסודר ושיטתי בכל הנוגע ל

 נדמה שהגיעה העת ליצור . בישראלנדרים'ביסקסואלים וטרנסג, לסביות, על הומואים

הדבר נכון הן עבור .  קודמים1שבו ניתן להיעזר בעבודותיהם של חוקרים, שיח הדדי

שלעיתים פשוט אינם מודעים לעושר  ,תלמידים וסטודנטים והן עבור אנשי אקדמיה

  . הרב שכבר קיים

  

עת אקדמיים -בכתביוראו אור  שפורסמו , כוללת עבודות מחקר והגות הרשימה

בעברית ) עבודות לקבלת תארים מתקדמים, למשל(ובערוצים אקדמיים אחרים 

. ובאנגלית על ידי חוקרים מקומיים או חוקרים זרים אשר בחנו את ההקשר הישראלי

  . ת עיתונאיותאין היא כוללת מאמרים פופולאריים או כתבו, למעט מקרים חריגים

  

 אני מקווה שהצלחתי לאתר .הרשימה היא פרי עבודתי במהלך השנים האחרונות

. להוסיף ולשנות, אשמח לעדכן. ל"המידה הנ-ולשלב את כל העבודות העומדות בקני

  com.yahoo@8860amit: אפשר לפנות אליי בכתובת הבאה
  
  
  

  !  תודה. נועדה להפצה מירביתרשימה זו
  
  
  
  
  

                                                           
כמובן שאין .  בלשון זכראני נוקט, קריאהעת הון להסיר מכשולים בעקב מגבלות השפה ומתוך נסי 1

  . כונה להדיר נשים
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  על הומוסקסואליותאו של חוקרים ישראליים /ומחקרים ישראליים 

  2008יוני : עדכון אחרון
  
  

הגאה). 2007. (י, אגרט העירוני לקהילה חברתיתרפרוג: המרכז      . יפו-עיריית תל אביב. פיזית-אמה
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הזוגי והתפקוד). 2000. (י, ורא הקשר של בהשוואה קרב זוגות הטרוסקסואלים וזוגות ההורי

  .  בר אילןתאוניברסיט: רמת גן. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. לסביות

פוליטי). 2007. (ר, ווגנר. י, אלשך סדום ז: מעשה זהרלוונטיות של   . רסלינג: תל אביב. נהאן

זוגיות). 2007. (ר, אפרת פנומנולוגית של חוויהדיאלוג ב: לסבית-הומוסקסואלית הבנייה ין

  .אוניברסיטת חיפה: חיפה. לפילוסופיה חיבור לשם קבלת תואר דוקטור. ומשמעות

היציאה מהארון). 1999. (ר, פרתא ישראליותComing Out–תהליך מתבגרות לסביות : של

התמודדותמאפ   .  חיפהתאוניברסיט: חיפה. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. ינים ודפוסי

מאמרים: בראי המציאותלסביות והומוסקסואליות). 2000. (ע, ומרן. ד, באום : תל אביב. אסופת

  . ף"קל

ביקורתי). 2001. ('ג, בטלר באופן   . רסלינג: תל אביב). רז. ד: תרגום. (קוויר

קרית .מיניים-כבוד האדם וחירותו על מעמדם של זוגות חד: יסוד-השפעתו של חוק ).2002(. י, ביטון

  .454-461 , ב,המשפט

אוריהתי .לסבי-פירוק מרחבי והגטו ההומו, גלובליזציה: ין מולדת להומואיםא). 2003. (י, נקבל

  .83 ,23 ,וביקורת

הורוד). 2001. (א, ופרידמן. ר, בלנרו עיריית תל , המרכז למחקר כלכלי וחברתי: תל אביב. הסקר

  . יפו-אביב

בעבוד). 1998. (ר, ישראל-בן אפליה ואיסור הזדמנויות  תל ).933-958' עמ, 11פרק ', כרך ג( השוויון

  . האוניברסיטה הפתוחה: אביב

בראשית  סיפורו של נער ליווי יהודי מבגדאד": קטון בשנים וגדול בפשעים"). ג"תשס. (י, נאה-בן

 .27-25, )165(1 ,כחעתמול .'המאה הכ
-533, 171-200, )2 (66, ציון. מאנית'משכב זכר בחברה היהודית באימפריה העות). 2001. (י, נאה-בן

535 .  

  . 11-12 13, נגה    ).פעילות לסבית בישראל(אופיה אינו ידוע ). 1987. (י, שלום-בן

על אלכוהול. מגדר ואלכוהוליזם, מיניות: נדר'גברים וטרנסג, על נשים). 2002. (א, ברגר -1, 37, הכל

2 .  

מידע: מינית-נטייה חד). 1995. (ד, ולורנץ. ח, ברנע ולמחנכיםחוברת משרד : ירושלים. ליועצים

  . והספורטהתרבות , החינוך

הומוסקסואלים). 1992. (מ, סלע-בר גברים של העצמי ובדימוי בזהות עבודה לקבלת . מרכיבים

    .  בר אילןאוניברסיטת: רמת גן.  מאסטרתואר

 האוניברסיטה :תל אביב). שדה. י: תרגום). (277-310' עמ, 10פרק  (על הסטייה). 2002. (א, גוד

  . הפתוחה

' חקק נ- ירוס10280/01א " בעקבות ע–" ?אמא יש רק אחת"). 2005(. ו,  ושפילמן,.ע, גולדשטיין

  . 92-111, )2(בהארת דין. המשפטי לממשלה היועץ
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השלכות משפטיות על פסיקה ; ידועים בציבור והומוסקסואליות, אימוץ). 2001. (ח, גולדשמידט

    .43-34 ,95-93, 12, המשפט. מיני- זוג חדנוגע לאימוץ על ידיב

  . 28 ,71, הורים וילדים .)בנים שמתנהגים כמו בנות(? האם הוא הומו). 1993(. ש, גור

הראשון לזכויות ההומואים"הדו). 2001() עורכים(. י, ולביא. ש, גטניו השנתי , הלסביות, ח

המועצה הפוליטית לזכויות : תל אביב. 2000-2001: בישראלנדרסוהטרנסגהביסקסואלים 

  . הגייז בישראל

ורוד). 2002. (י, ולביא. ע, שאנן, .ש, גטניו וקהילת הלהט: כרטיס המועצה . 2001שנת, ב"הכנסת

  . ב בישראל"לזכויות קהילת הלהט

ורוד). 2003. (י, ולביא. ע, שאנן, .ש, גטניו וקהילת הלהט: כרטיס המועצה . 2002שנת, ב"הכנסת

  . ב בישראל"לת הלהטלזכויות קהי

כיוונים ). 1986. (ט, אשכנזי-גלוברזון אוריינטציהםתיאורטייהשוואת להסברת אימוץ שונים

  . אוניברסיטת בר אילן: רמת גן. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. הומוסקסואלית

הציוניה). 2007. (מ, גלוזמן החדשה, לאומיות: גוף העברית בספרות  :תל אביב .מגדר ומיניות

   .הקיבוץ המאוחד

וביקורת. ציונות ומיניות באלטנוילנד: הכמיהה להטרוסקסואליות). 1997. (מ, לוזמןג  11, תיאוריה

145-162 .  

אחר). 1996. (ג, ונאדר, .מ, גלוזמן   . ה עצמיתהוצא: תל אביב. מילון

נפתלי - בן. אאצל. חיקוי ומרי מגדרי במשפט של חן אלקובי: 'התחזות כאדם אחר'). 2005. (א, גרוס

על אהבה, )עורכות( נוה .וח   .אביב-אוניברסיטת תל: תל אביב). 365-413 ' עמ (משפטים

. אמנסטי אינטרנשיונל/דנה אינטרנשיונל: גלובליזציה קווירית וזכויות אדם). 2003. (א, גרוס

 .227 ,23 ,אוריה וביקורתתי
  . 47-54 1, משפט נוסף. שטיינר והתיאוריה הקווירית, דנילוביץ). 2003. (א, גרוס

  . 16-22 58, סטטוס. הומוסקסואלים כדוגמה: שיווק מרוכז ושיווק גומחתי). 1996. (מ, דב

סגנונות). 1996. (א, דין בין נשיםהלנטיי Attachmentהקשר אצל עבודה לקבלת תואר .  ללסביות

  .  בר אילןתאוניברסיט: רמת גן. מאסטר

תרבות, )עורכות( חתוקה . קלוש וט.ר:  בתוך.אביב-גן העצמאות בתל: הומוטופיה). 2005. (ד, ירשה

  . רסלינג: אביב-תל). 287-310' עמ( גוף, ייצוג, מקום: אדריכלית

אדריכלות .טריטוריה הומוסקסואלית בחלל הציבורי הפתוח: גן העצמאות). 1999. (ד, הירש

  . 60-65, 36, ישראלית

  . 70-71, 268, אותות, !גייז?  פלח שוק חדשמחפש).  2002/3. (ר, הסמן

  . 195-216, ז, המשפט. עלייתה ונפילתה של המהפכה המשפטית ההומוסקסואלית). 2002. (א, הראל

וממשל ? כבוד או סובלנות:המשפט והומוסקסואליות-בתי).  1998(. א, הראל   . 785-791 ,4, משפט

  . 31-48 ,ה"כ, מגמות .האישיות ונטייה להומוסקסואליות-דינמיקת גרעין). 1979. (ל, ויסברוד

קשיש ).2006 ( .ע, ולדמן בעיני ההזדקנות  תואר ת קבללשםודת גמר עב. הומוסקסואליםםימשמעות

 .אילן-אוניברסיטת בר :רמת גן. מוסמך
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המינית). 1996. (מ, זיו האוריינטציה התפתחות לבין עצמי ודימוי תמיכה משפחתית בין הקשר

בישראל בקרב גברים הומוסקסואלים דה לשם קבלת תואר עבו. וההסתגלות הנפשית

  . האוניברסיטה העברית: ירושלים. מאסטר

וביקורת. דנה אינטרנשיונל). 1999. (ע, זיו   . 401, תיאוריה

חברתית). 2000. (א, זינר תמיכה בין היקשרות, הקשר לבין, סגנון עצמי וערך זהות הומוסקסואלית

הקשר הזוגי   . האוניברסיטה העברית: ירושלים. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. איכות

יוצא מהארון). 2003. (ק, זמיר לנכונותםעמדות מורי: החינוך הומוסקסואליות ם בישראל כלפי

הלימוד אוניברסיטת תל : תל אביב. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. לשילוב הנושא בכיתות

 .אביב
: תל אביב. מאסטר  עבודה לשם קבלת תואר. זהות בקרב לסביותשגיבותהליכי). 2002. (א, חקלאי

  .    אביב-אוניברסיטת תל

  . 1-5, 9 ,תפנית. מיניים בגיל ההתבגרות-חסים חדי). 1996(ואחרים . מ, טוראל

  . 94-127 ,ה"מ, הפרקליט. הזכות לשוויון של הומוסקסואלים ולסביות). 2000. (מ, טמיר

  . 240-221, 9, המדרשה .על עבודותיו של יואב שמואלי: מינימליזם רווי). 2006. (צ, טריגר

 מחשבות על הקשר בין הכרה בזכות להורות ":רישיון הורות"משפחות חורגות ו). 2006. (צ, טריגר

  . 44-51, 22, המשפט. מ"הי' חקק נ- ירוס10280.01ס "ובין הכרה בזוגיות בעקבות ע

, משפט וממשל. בין היסטוריה לסוציולוגיה: מינית בישראל-הדין בדבר נטייה חד). 1998. (י, יונאי

  . 531-586, )2(ד

הבניית הזהות של ההומואים בשיח המשפטי : קה לגינויבין שתי). 1999. (ד, וספיבק, .י, יונאי

ישראלית. 1988-1948בישראל   . 257-293, )2(א, סוציולוגיה
תיאוריה. מין ואומה בקולנוע הומוסקסואלי ישראלי: הפוליטיקה של הנורמלי). 2007. (ר, יוסף

  . 159-187, 30, וביקורת

תיאוריה .הישראלי ים הומואירוטיים בקולנועמזוכיזם גברי ויחס: הגוף הצבאי). 2001. (ר, יוסף

  . 11-46 18,  וביקורת

גרץ . אצל נ. אפטר וח אמריקאיראז: הקול והגוף ההומוסקסואלי בקולנוע הישראלי). 1998. (ר, יוסף

ישראלימבטים , )עורכים(נאמן . 'וג על קולנוע   .  הפתוחהההאוניברסיט: תל אביב. פיקטיביים

בישראלהק). 1989. (ג, כפכפי הומוסקסואלים גברים אצל עצמי דימוי לבין בין זהות מינית . שר

  . אביב-אוניברסיטת תל: אביב-תל. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר

השנתי "הדו: ?במרחק נגיעה). 2003 ()עורכים. (ע,  ושאנן.י, לביא ההומואיםהשניח , לזכויות

המועצה לזכויות : תל אביב. 2002לשנת בישראלנדרס'והטרנסגהביסקסואלים, הלסביות

   .  בישראלב"קהילת הלהט

מספר). 2004. (ע, וקמה. א, לוי-פזמוני, .מ, מנחם, .ש, לביא מידע   .  ארגון הנוער הגאה1קובץ

סלולה). 2004. (ט, לבני הישראלית: הורות בדרך לא לסבית בחברה עבודה לשם קבלת . אימהות

 .חיפה' אונ: חיפה. תואר מאסטר
לך, אמא). 2000. (ש, ואבני, .ד, לוז לספר משהו לי היציאה מהארון: יש על וילדיהם תל . הורים

  . שופרא: אביב

התארגנות וולונטרית). 1984. (ד, לוצאטו של עבודת גמר לתואר . הומוסקסואליים בישראל: אופיה

  .אביב-אוניברסיטת תל. מוסמך
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מתבגרות ובוגרות) מגברים לנשים (ליותטרנסקסוא. )בדפוס (.ב, ערד- ודוידסון.ר, ליכטנטריט

לזנות: צעירות המובילים  הבינתחומי לחקר מדיניות וטיפול המרכז: תל אביב .נתיבים

  .אוניברסיטת תל אביב, בית הספר לעבודה סוציאלית על שם בוב שאפל. ונוערבילדים 

 

  

חיים וחוויותהי:צעירים העוסקים בזנותגברים .)בדפוס (.ב, ערד- ודוידסון.ר, ליכטנטריט סטוריית

בית הספר .  הבינתחומי לחקר מדיניות וטיפול בילדים ונוערהמרכז: תל אביב .תעכשוויו

  .אוניברסיטת תל אביב,  על שם בוב שאפלסוציאליתלעבודה 
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הטרוסקסואלים). 2000. (ר, לירז וגברים לסביות בקרב נשים הומוסקסואלים : עמדות כלפי

של סמכותנות חברתיתהנטציוהאורייההשפעה אר ועבודה לשם קבלת ת.  לדומיננטיות
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