
יום שלישי 8.2.2022
12:30-12:00 ברכות

ערן נוימן, דקאן הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ, אוניברסיטת 
תל אביב

אוהד לנדסמן, מ"מ ראש התוכניות העיוניות בתואר הראשון והשני, בית 
הספר לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש, אוניברסיטת תל אביב 

איתי חרל"פ, בית הספר לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש, אוניברסיטת 
תל אביב ובית הספר לאמנויות הקול והמסך, המכללה האקדמית ספיר

13:30-12:30 מושב ראשון: חינוך מיני

יו"ר: איתי חרל"פ )המכללה האקדמית ספיר, אוניברסיטת תל אביב(

גבריאלה יונס אהרוני )המכללה האקדמית ספיר( ויובל גוז'נסקי )המכללה 
האקדמית ספיר(: מין ללא אהבה? ייצוגי מיניות בסדרות הטלוויזיה אופוריה 

הישראלית והאמריקאית

יערה גיל-גלזר )המכללה האקדמית תל חי(: מלחמות הסקס והצנזורה 
- סרטי חינוך מיני, קמפיין ה-“Clean Up TV”, ומגזין OZ כמחנך מיני 

אלטרנטיבי בבריטניה של שנות ה-1960-70

15:00-14:00 מושב שני: מין וחברה

יו"ר: יעל לוי )אוניברסיטת תל אביב(

אורנה לביא-פלינט )האוניברסיטה הפתוחה(: מוסכמות - בין שתיקה 
מדכאת לדיבור מרפא

עתי קרמר )אוניברסיטת תל אביב(: מה שתמיד רציתם לדעת על סקס 
ופחדתם לשאול את סיינפלד

16:45-15:15 מושב שלישי: מין ואלימות

יו"ר: אורלי לובין )אוניברסיטת תל אביב(

דנה מסד )האוניברסיטה הפתוחה(: "מצב הגופה" - אסתטיזציה ואירוטיזציה 
של הגופה הנשית בייצוגי הריאליזם הפורנזי

ענבל וילמובסקי )האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב(: "לא ייאמן 
שאפשר להרוס אותך" - על ייצוגים של התמודדות חברתית עם אלימות 

Me Too מינית בטלוויזיה שאחרי מהפכת

עמרי בצר )אוניברסיטת תל אביב(: בין תשוקה למלחמה - סקס ו"מכונת 
המלחמה" במשחקי הכס

17:15-16:45 הפסקה

19:30-17:15 אינטימיות על סט הצילומים 

17:45-17:15 הקרנה מיוחדת: גבולות – דנה לרר, 2015, ישראל.

19:30-18:00 יוצרות מיניות: דיון פרקטי על סצנות סקס

יו"ר: סמירה סרייה )שחקנית, יוצרת ובמאית(

דנה לרר )במאית(

ערגה יערי )מתאמת אינטימיות(

יום רביעי 9.2.2022
15:30-14:00 גופים ומבטים

יו"ר: עמליה זיו )אוניברסיטת בן גוריון בנגב(

יסמין ששון )מנשר לאמנות, המכללה האקדמית ספיר(: רגע חמקמק - 
סקס בין נשים בטלוויזיה הישראלית

עמי פומרנץ )אוניברסיטת בן גוריון בנגב(: שמן זה הסקסי החדש - ייצוגי 
גברים הומואים שמנים כמושאי תשוקה

אלה פדבה )אוניברסיטת תל אביב(:  פורנו ≠ פמיניסטי

17:30-16:00 תשוקה וטכנולוגיה

יו"ר: אוהד לנדסמן )אוניברסיטת תל אביב(

יובל קרמניצר )אוניברסיטת הומבולדט, ברלין(: לדעת אישה – על המיניות 
של התבוני והמלאכותי בדימויים עכשוויים של בינה מלאכותית

נועם יורן )אוניברסיטת בר אילן(: בטח יש עוד משהו שאפשר לעשות עם 
זה - אירוטיקה של טכנולוגיה

 Masters :)גל הרץ )אוניברסיטת תל אביב(  וטל יחזקאלי )אוניברסיטת תל אביב
of Streaming - מאסטרס וג'ונסון מצלמים אורגזמות

18:00-17:30 הפסקה

19:30-18:00 סדנת אמן עם יונתן בר גיורא )פסנתרן, מפיק מוזיקלי 
ומלחין קולנוע וטלוויזיה(: קול הסקס הזה - תרומתו של הג'אז לפסקול 

האירוטי

https://tau-ac-il.zoom.us/j/83505943111  >> הכנס יוקרן בזמן אמת בזום
ועדת הכנס: איתי חרל”פ, נועם יורן, דן ערב, יעל לוי, אריאל אבישר וגל נדלר | מפיק הכנס: גל נדלר

ביה“ס לקולנוע וטלוויזיה ע“ש סטיב טיש
הפקולטה לאמנויות ע“ש יולנדה ודוד כץ

אוניברסיטת תל אביב

הכניסה חופשית  על בסיס מקום פנוי

הכנס השנים עשר ללימודי טלוויזיה של בית הספר לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש
הפקולטה לאמנויות ע”ש יולנדה ודוד כץ, אוניברסיטת תל אביב

פיקציה 12
סקס והמסך 

הקטן
8-9 בפברואר 2022, אולם 206א', בניין מכסיקו, 

אוניברסיטת תל אביב

להרשמה <<

https://tau-ac-il.zoom.us/j/83505943111
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrrX1YbgOor_rbQFM20-LT7u8i2iKTpIt8UFkC6bHsF1jhWg/viewform

