האגודה הישראלית לחקר
זנות ,עבודת מין וסחר במין

סטיגמה בושה וביוש
הכנס ה 4-של האגודה הישראלית לחקר זנות ,עבודת מין וסחר במין
הכנס השנתי של האגודה מתקיים זו השנה הרביעית .כמדי שנה ,מבקש הכנס לתת במה
להצגת עבודות מחקר ,עבודות אקדמיות וקולות מהשטח במטרה להוות מרחב להחלפת
רעיונות ,לפיתוח ועידוד ידע מבוסס מחקר בתחום ,ולהעלאת שאלות הקשורות בזנות,
עבודת מין וסחר במין בהקשרים אקדמיים ומחקריים.

ימי חמישי 23.06 | 16.06 | 09.06
השנה ,מתמקד הכנס ,בין היתר ,בנושא של סטיגמה ,בושה וביוש .בעוד שהזרמים
הפמיניסטיים השונים חלוקים ביניהם בדבר מהותה וטבעה של הזנות/עבודת מין,
קיימת הסכמה רחבה כי סוגיה מרכזית ומורכבת עמה מתמודדים.ות א.נשים בזנות
ועבודת מין היא הסטיגמה המושתת עליהן.ם כמו גם הבושה והביוש החברתי הנלווים
אליה .בכנס השנה בחרנו להתמקד בסטיגמה ,בושה וביוש הן כקטגוריות אנליטיות
והן כקטגוריות המייצרות חוויות אנושיות רב-שכבתיות ומגוונות.

הכנס יערך בפורמט מקוון
ההשתתפות במפגשים כרוכה בהרשמה מוקדמת:
https://forms.gle/1NVeS3QVnKcUyVzm6

יום חמישי 09.6.22

יום חמישי 16.6.22

17:30-19:00

17:30-19:00

גילוי ,הסתרה וסטיגמה בזנות/עבודת מין

הפללת תשלום על מין וקבלתו

יו"ר :עינת פלד ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ,אונ' תל אביב

יו"ר :איילת בן נר ,ארגון ארגמן

הרצאות
דיסוננסים בעולם החשפנות
שני נרדימון ,קרימינולוגית קלינית ופסיכותרפיסטית,
מנהלת פורט-דה המרכז לנוער וצעירים בקצה

הרצאות
עבירות שייחודיות לזנות הן חסרות הצדקה
עמית פונדיק ,הפקולטה למשפטים ,אונ' תל אביב

מהי בחירה? השפעת "שיח הבחירה" על סטיגמטיזציה של עובדות מין
רחלי טל הדר ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ,אונ' תל אביב
ה״ארון״ של שורדות זנות בישראל :סיכונים ,השלכות ויצירת נרטיב אלטרנטיבי
יהב ארז ,דוברת המטה למאבק בסחר בנשים וזנות

סטיגמה חברתית והטיות שיפוטיות כלפי נשים בזנות כקורבנות עבירות מין
דנית רונן ,ביה"ס לקרימינולוגיה ,אונ' חיפה
הבושה עוברת צד? ממצאים על צריכת זנות ועמדות הציבור
דורי ריבקין ,אמיליה קפרנוב ודנה ברנדר ,מאיירס ג'וינט ברוקדייל

"שתהיה עדות לחיי ברשותי":
כתיבה והתנגדות של עובדות מין במרחבים מקוונים
איילת בן נר ,יו"ר הועד המנהל ,ארגון ארגמן
יעלה להב רז ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אונ' בן גוריון

יום חמישי 23.6.22
17:00-18:00

Human Trafficking and the Sex Industry
Chair: Guy Shilo, School of Social Work, TAU

הרצאות (באנגלית)

‘They think we are all trafficked’:
Romanian migrant sex workers in the Uk
;Nour Shimei, Haruv Institute Research Fellow
School of Criminology, University of Leicester
Diana Blaj, Migrant Outreach Coordinator, POW, Nottingham, UK
A socio-legal analysis of reforms in the regulation of sex work:
the case study of end demand legislation in Israel
Inga Thiemann, University of Exeter
Hila Shamir, Tel Aviv University

19:30-21:00

19:30-21:00

18:15-19:15

מושב פתיחה חגיגי

עזרה והיעזרות בקרב א.נשים בזנות

יו"ר :הילה שמיר ,הפקולטה למשפטים ,אונ' תל אביב

יו"ר :ליזה שיפרין ,החוג לסוציולוגיה ,אונ' אילינוי ,ארה"ב

מופע של ידע :פרפורמנס בתעשיית המין
כפעולת התנגדות ואתגור השיח

?How do we tackle the stigma against sex work/ers
Keynote Speaker: Teela Sanders, Professor of Criminology
& Dean of Research and Enterprise College of Social Sciences,
Arts & Humanities, School of Criminology, University of Leicester
)ההרצאה תינתן באנגלית( (UK).

הרצאות
"את מקבלת מהחוויה הזו מה שאת משקיעה בה":
מוכנותן של נשים לצאת מזנות רחוב והקושי שלהן לבקש עזרה
נילי גסר ,המחלקה לפסיכולוגיה ,אונ' צפון דקוטה ,ארה"ב
"להזיז את המערכת כשאני פועלת מתוכה":
המשגה של פרקטיקה לעבודה עם נערות וצעירות על רצף הזנות -
סופיה נוסנוביץ' ,עו"ס במרחב הלב נתניה
"הבנתי שלא תמיד אפשר לבד"
היעזרות של צעירות.ים בזנות במסגרת מערכות יחסים
דניה קורן-שמשוני ועינת פלד ,ביה"ס לעבודה סוציאלית,
אונ' תל אביב

יו"ר :יעלה להב רז ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אונ' בן גוריון,
וירדן שטרן ,אוצר עצמאי ודוקטורנט במחלקה ללימודי פרפורמנס
באוניברסיטת ניו יורק.
בפאנל נקיים שיחה עם ג'סיקה  -ממובילות המאבק נגד סגירת
מועדוני החשפנות ועם לירוי בר נתן  -אמן נזיל מדיומלית המשלב
בין ציור ,פרפורמנס ,טקסט ,וידאו ,צילום וסאונד .הפאנל יעסוק בסוגיות
שונות באומנות הפרפורמנס כדרך לאתגר סטיגמות כלפי א.נשים
הפועלים.ות בתעשיית המין.

19:30-21:00
סטיגמה ,בושה וביוש בקרב אוכלוסיות טרנס*
יו"ר :עינת פלד ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ,אונ' תל אביב
דוברות
לינור אברג'יל -מנכלית ומייסדת עמותת טרנסיות ישראל
תמר בן דוד -פעילה טרנסית ,התכנית ללימודי תרבות באוניברסיטה
העברית
נינה הלוי  -טרנס-דולה ,פעילה בפרויקט גילה להעצמה טרנסית
ג'ספר -א-בינארי ,נכה ,מתמודד נפש ,עובד מין.

זנות ותעשיית המין:
סטיגמה ,בושה וביוש
הכנס ה 4-של האגודה הישראלית
לחקר זנות ,עבודת מין וסחר במין

האגודה הישראלית לחקר
זנות ,עבודת מין וסחר במין
בקרו באתר האגודה החדש:

israpswst.sites.tau.ac.il

האגודה הישראלית לחקר
זנות ,עבודת מין וסחר במין

סטיגמה בושה וביוש
הכנס ה 4-של האגודה הישראלית לחקר זנות ,עבודת מין וסחר במין
הכנס השנתי של האגודה מתקיים זו השנה הרביעית .כמדי שנה ,מבקש הכנס לתת במה
להצגת עבודות מחקר ,עבודות אקדמיות וקולות מהשטח במטרה להוות מרחב להחלפת
רעיונות ,לפיתוח ועידוד ידע מבוסס מחקר בתחום ,ולהעלאת שאלות הקשורות בזנות,
עבודת מין וסחר במין בהקשרים אקדמיים ומחקריים.

ימי חמישי 23.06 | 16.06 | 09.06
הכנס יערך בפורמט מקוון
ההשתתפות במפגשים כרוכה בהרשמה מוקדמת:
https://forms.gle/1NVeS3QVnKcUyVzm6

תוכניה לתאריך 09.6.22
17:30-19:00
גילוי ,הסתרה וסטיגמה בזנות/עבודת מין
יו"ר :עינת פלד ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ,אונ' תל אביב
הרצאות
דיסוננסים בעולם החשפנות
שני נרדימון ,קרימינולוגית קלינית ופסיכותרפיסטית,
מנהלת פורט-דה המרכז לנוער וצעירים בקצה
מהי בחירה? השפעת "שיח הבחירה" על סטיגמטיזציה של עובדות מין
רחלי טל הדר ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ,אונ' תל אביב
ה״ארון״ של שורדות זנות בישראל :סיכונים ,השלכות ויצירת נרטיב אלטרנטיבי
יהב ארז ,דוברת המטה למאבק בסחר בנשים וזנות
"שתהיה עדות לחיי ברשותי" :כתיבה והתנגדות של עובדות מין במרחבים מקוונים
איילת בן נר ,יו"ר הועד המנהל ,ארגון ארגמן
יעלה להב רז ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אונ' בן גוריון

19:30-21:00
מושב פתיחה חגיגי
יו"ר :הילה שמיר ,הפקולטה למשפטים ,אונ' תל אביב
?How do we tackle the stigma against sex work/ers
Keynote Speaker: Teela Sanders, Professor of Criminology & Dean of Research and
Enterprise College of Social Sciences, Arts & Humanities, School of Criminology, University of
)ההרצאה תינתן באנגלית( Leicester (UK).

האגודה הישראלית לחקר
זנות ,עבודת מין וסחר במין

סטיגמה בושה וביוש
הכנס ה 4-של האגודה הישראלית לחקר זנות ,עבודת מין וסחר במין
הכנס השנתי של האגודה מתקיים זו השנה הרביעית .כמדי שנה ,מבקש הכנס לתת במה
להצגת עבודות מחקר ,עבודות אקדמיות וקולות מהשטח במטרה להוות מרחב להחלפת
רעיונות ,לפיתוח ועידוד ידע מבוסס מחקר בתחום ,ולהעלאת שאלות הקשורות בזנות,
עבודת מין וסחר במין בהקשרים אקדמיים ומחקריים.

ימי חמישי 23.06 | 16.06 | 09.06
הכנס יערך בפורמט מקוון
ההשתתפות במפגשים כרוכה בהרשמה מוקדמת:
https://forms.gle/1NVeS3QVnKcUyVzm6

תוכניה לתאריך 16.6.22
17:30-19:00
הפללת תשלום על מין וקבלתו
יו"ר :איילת בן נר ,ארגון ארגמן
הרצאות
עבירות שייחודיות לזנות הן חסרות הצדקה
עמית פונדיק ,הפקולטה למשפטים ,אונ' תל אביב
סטיגמה חברתית והטיות שיפוטיות כלפי נשים בזנות כקורבנות עבירות מין
דנית רונן ,ביה"ס לקרימינולוגיה ,אונ' חיפה
הבושה עוברת צד? ממצאים על צריכת זנות ועמדות הציבור
דורי ריבקין ,אמיליה קפרנוב ודנה ברנדר ,מאיירס ג'וינט ברוקדייל

19:30-21:00
עזרה והיעזרות בקרב א.נשים בזנות
יו"ר :ליזה שיפרין ,החוג לסוציולוגיה ,אונ' אילינוי ,ארה"ב
הרצאות
"את מקבלת מהחוויה הזו מה שאת משקיעה בה":
מוכנותן של נשים לצאת מזנות רחוב והקושי שלהן לבקש עזרה
נילי גסר ,המחלקה לפסיכולוגיה ,אונ' צפון דקוטה ,ארה"ב
"להזיז את המערכת כשאני פועלת מתוכה":
המשגה של פרקטיקה לעבודה עם נערות וצעירות על רצף הזנות -
סופיה נוסנוביץ' ,עו"ס במרחב הלב נתניה
"הבנתי שלא תמיד אפשר לבד"
היעזרות של צעירות.ים בזנות במסגרת מערכות יחסים
דניה קורן-שמשוני ועינת פלד ,ביה"ס לעבודה סוציאלית,
אונ' תל אביב

האגודה הישראלית לחקר
זנות ,עבודת מין וסחר במין

סטיגמה בושה וביוש
הכנס ה 4-של האגודה הישראלית לחקר זנות ,עבודת מין וסחר במין
הכנס השנתי של האגודה מתקיים זו השנה הרביעית .כמדי שנה ,מבקש הכנס לתת במה
להצגת עבודות מחקר ,עבודות אקדמיות וקולות מהשטח במטרה להוות מרחב להחלפת
רעיונות ,לפיתוח ועידוד ידע מבוסס מחקר בתחום ,ולהעלאת שאלות הקשורות בזנות,
עבודת מין וסחר במין בהקשרים אקדמיים ומחקריים.

ימי חמישי 23.06 | 16.06 | 09.06
הכנס יערך בפורמט מקוון
ההשתתפות במפגשים כרוכה בהרשמה מוקדמת:
https://forms.gle/1NVeS3QVnKcUyVzm6

תוכניה לתאריך 23.6.22
17:00-18:00

Human Trafficking and the Sex Industry
Chair: Guy Shilo, School of Social Work, TAU

הרצאות (באנגלית)

‘They think we are all trafficked’: Romanian migrant sex workers in the Uk
;Nour Shimei, Haruv Institute Research Fellow
School of Criminology, University of Leicester
Diana Blaj, Migrant Outreach Coordinator, POW, Nottingham, UK
A socio-legal analysis of reforms in the regulation of sex work:
the case study of end demand legislation in Israel
Inga Thiemann, University of Exeter
Hila Shamir, Tel Aviv University

18:15-19:15
מופע של ידע :פרפורמנס בתעשיית המין כפעולת התנגדות ואתגור השיח
יו"ר :יעלה להב רז ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אונ' בן גוריון ,וירדן שטרן ,אוצר עצמאי
ודוקטורנט במחלקה ללימודי פרפורמנס באוניברסיטת ניו יורק.
בפאנל נקיים שיחה עם ג'סיקה  -ממובילות המאבק נגד סגירת מועדוני החשפנות ועם לירוי בר נתן
 אמן נזיל מדיומלית המשלב בין ציור ,פרפורמנס ,טקסט ,וידאו ,צילום וסאונד .הפאנל יעסוק בסוגיותשונות באומנות הפרפורמנס כדרך לאתגר סטיגמות כלפי א.נשים הפועלים.ות בתעשיית המין.

19:30-21:00
סטיגמה ,בושה וביוש בקרב אוכלוסיות טרנס*
יו"ר :עינת פלד ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ,אונ' תל אביב
דוברות
לינור אברג'יל -מנכלית ומייסדת עמותת טרנסיות ישראל
תמר בן דוד -פעילה טרנסית ,התכנית ללימודי תרבות באוניברסיטה העברית
נינה הלוי  -טרנס-דולה ,פעילה בפרויקט גילה להעצמה טרנסית
ג'ספר -א-בינארי ,נכה ,מתמודד נפש ,עובד מין.

