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מחקרים ישראליים ו/או של חוקרים ישראליים על הומוסקסואליות
הרשימה דלהלן נועדה לשם כינון גוף ידע מסודר ושיטתי בכל הנוגע לעבודה המדעית
על הומואים ,לסביות ,ביסקסואלים וטרנסג'נדרים בישראל .נדמה שהגיעה העת ליצור
שיח הדדי ,שבו ניתן להיעזר בעבודותיהם של חוקרים 1קודמים .הדבר נכון הן עבור
תלמידים וסטודנטים והן עבור אנשי אקדמיה ,שלעיתים פשוט אינם מודעים לעושר
הרב שכבר קיים.
הרשימה כוללת עבודות מחקר והגות ,שפורסמו וראו אור בכתבי-עת אקדמיים
ובערוצים אקדמיים אחרים )למשל ,עבודות לקבלת תארים מתקדמים( בעברית
ובאנגלית על ידי חוקרים מקומיים או חוקרים זרים אשר בחנו את ההקשר הישראלי.
למעט מקרים חריגים ,אין היא כוללת מאמרים פופולאריים או כתבות עיתונאיות.
הרשימה היא פרי עבודתי במהלך השנים האחרונות .אני מקווה שהצלחתי לאתר
ולשלב את כל העבודות העומדות בקני-המידה הנ"ל .אשמח לעדכן ,להוסיף ולשנות.
אפשר לפנות אליי בכתובת הבאהamit8860@yahoo.com :

רשימה זו נועדה להפצה מירבית .תודה!

 1עקב מגבלות השפה ומתוך נסיון להסיר מכשולים בעת הקריאה ,אני נוקט בלשון זכר .כמובן שאין
כונה להדיר נשים.
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