
 
 

 רשימת קריאה - קוויר באופן פמיניסטי
 ד"ר יעל משעלי

 התכנית ללימודי נשים ומגדר

 'ב, סמסטר זתשע"

 18-20' גיום 

 mishaliy@post.tau.ac.il שעת קבלה בתאום מראש בדוא"ל:
 

 
 פם-הבוצ' תרבותא. מפוליטיקה לקהילה: הפמיניזם הלסבי ו

 

 מבוא לתיאוריה קווירית :1שיעור 

 דף ציטוטים נבחרים ( .23-71, עמ' אביב-, רסלינג, תלקוויר באופן ביקורתי .2001 ,באטלר, ג'ודית

 )במייל יועבר

  קריאת רשות:

 לסביים ותיאוריה קווירית", -. "בין תיאוריה לפוליטיקה: לימודים הומו2003, גרוס, אייל וזיו, עמליה

 הקיבוץ המאוחד, מגדרים, , מעבר למיניות), עורכים(קנר  זיו, אורן עמליהבתוך: יאיר קדר, 

 . 44-9, עמ' אביב-תל

זמנים", היסטוריה קווירית: היסטוריה של אי־קונפורמיות מינית ומגדרית. "2015רחמימוב, איריס, 

 .34-37עמ' , 131 
 

 ממחיקה לסבית לרצף לסביהלסבי: פמיניזם ה: 3-2שיעורים 
 -אום, דלילה אמיר, רונה ברייר. "האישה המזדהה עם נשים", בתוך: דלית ב2006רדיקלסביות, 

ביז'אוי (עורכות), -גארב, יפה ברלוביץ', דבורה גריינימן, שרון הלוי, דינה חרובי, סילביה פוגל

 .117-111אביב, עמ' -, מגדרים, הקיבוץ המאוחד, תלללמוד פמיניזם: מקראה

 אורן  זיו, עמליה בתוך: יאיר קדר,. "הטרוסקסואליות כפויה והקיום הלסבי", 2003 ,ריץ', אדריאן

 .102-73, עמ' אביב-הקיבוץ המאוחד, תלמגדרים, מעבר למיניות,  ),עורכים(קנר 

 

 נשים? אינןהאם לסביות  :4עור יש

 ), עורכים, (קנרזיו, אורן עמליה . "אדם אינו נולד אשה", בתוך: יאיר קדר, 2003ויטיג, מוניק, 

 .  110-103, עמ' אביב-הקיבוץ המאוחד, תלמגדרים, מעבר למיניות,  

Hale, C. Jacob, 2006. "Are Lesbians Women?", in: Susan Stryker & Stephen Whittle  

(eds), The Transgender Studies Reader, Routledge, New York, pp. 281-299. 
 קריאת רשות:

Serano, Julia, 2007. “Bending Over Backwards: Traditional Sexism and Trans-Women  

Exclusion Politics”, Whiping Girl: A Transsexal Woman on Sexism and the  

Scapegoating of Femininity, Seal Press, Berkeley, pp. 233-247. 
 

 



 
 

 בוצ'בית הגברית, הטומבוי וה: הלסגבריות ללא גברים :5עור יש

Halberstam, Judith, 1998. “An Introduction to Female Masculinity”, Female Masculinity,  

Duke UP.  
 בתוך: יאיר . "הלסבית הגברית המיתולוגית: רדקליף הול והאשה החדשה", 2003ניוטון, אסתר, 

 , אביב-הקיבוץ המאוחד, תלמגדרים, מעבר למיניות,  ),עורכים, (קנראורן  זיו עמליהקדר,  

 .    195-178עמ'  

 קריאת רשות:

Halberstam, Judith, 1998. "Transgender Butch: Butch/FTM Border Wars and the  

Masculine Continuum", GLQ: A Journal of Lesbian & Gay Studies, 4.2, pp. 287- 

310. 

 
 פם-הפמיניזם הלסבי ובוצ' :6שיעור 

Roof, Judith, 1998. “1970s Lesbian Feminism Meets 1990s Butch-Femme”, in: Sally  

            R. Munt (ed), Butch/Femme: Inside Lesbian Gender, Cassel, London &  

            Washington,  pp. 27-36. 
 , מחוזות אסורים: תשוקה, גוף וסיפורי התנגדותפם", -. "מערכות יחסים בוצ'2008נסטל, ג'ואן, 

 .84-93עמ' פרדס, חיפה, 

 קריאת רשות:

Echols, Alice, 1984. “The Taming of the Id: Feminist Sexual Politics, 1968-83”, in:  

            Carole S. Vance, (ed), Pleasure and Danger: Exploring Female Sexuality,  

            Routledge & Kegan Paul, Boston, London, Melbourne & Henley, pp. 50-73. 

Dimen, Muriel, 1984. “Politically Correct? Politically Incorrect?” in: Carole S. Vance  

(ed), Pleasure and Danger: Exploring Female Sexuality, Routledge & Kegan 

Paul, Boston, London, Melbourne & Henley, pp. 138-148. 
 

 : הדרתן של פמיותפמיניזם, נשיות וקוויריות :7שיעור 

 , פרדס, חיפה, מחוזות אסורים: תשוקה, גוף וסיפורי התנגדות. "השאלה הפמית", 2008נסטל, ג'ואן, 

 .188-200עמ' 

MacCowan, Lyndall, 1992. "Re-collecting History, Renaming Lives: Femme Stigma  

            and the Feminist Seventies and Eighties", in: Joan Nestle (ed), The Persistent  

            Desire: A Femme-Butch Reader, Alyson, Boston, pp. 299-330. 
 קריאת רשות:

Kennedy Lapovsky, Elizabeth "The Hidden Voice: Fems in the 1940s and 1950s", in:  

Laura Harris & Elizabeth Crocker (eds), Femme: Feminists, Lesbians and Bad  

Girls, Routledge, NY & London, pp. 15-40. 



 
 

 כוח ופרפורמנסקווירי: מרי ב. 

 

 כוח והתנגדות :8שיעור 

 במיוחד( אביב-, הקיבוץ המאוחד, תלתולדות המיניות, כרך ראשון: הרצון לדעת .1996 ,פוקו, מישל

 ).54-71עמ' 

Foucault, Michel, 1982. “The Subject and Power”, in: H.L Dreyfus and P. Rainbow,  

            Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics, University of  

            Chicago Press, pp 208-228. 
 , פרדס, חיפה, וסיפורי התנגדות מחוזות אסורים: תשוקה, גוף. "התור לשירותים", 2008נסטל, ג'ואן, 

 .35-37עמ' 

 קריאת רשות:

 .7-38, עמ' אביב-, הקיבוץ המאוחד, תלתולדות המיניות, כרך ראשון: הרצון לדעת .1996 ,פוקו, מישל

 

 מגדר והתנגדות: 9שיעור 
 מעבר  ),עורכים(קנר עמליה זיו, אורן  . "חיקוי ומרי מגדרי", בתוך: יאיר קדר,2003 ,באטלר, ג'ודית

 .   346-329, עמ' אביב-הקיבוץ המאוחד, תלמגדרים, למיניות, 

 , 131 זמנים", חייו השונים של קרל מ. באר בין קפלי החצאית:. "2015, איריס, עדי ורחמימוב, סברן

 .22-33עמ' 

 
 קריאת רשות:

 .219-202עמ'  ,2001, 2מכאן  "צרות של מגדר [קטע]", .2001 ,באטלר, ג'ודית

 . "חיקוי, ציטוט והתנגדות: הצרות המגדריות של ג'ודית באטלר", בתוך: מכאן ב.2001יה, זיו, עמל

 

 

  ג. סיכום: מה בין פמיניזם לתיאוריה קווירית?
 

 : התרחקותה של התיאוריה הקווירית מהפמיניזםשיח מגדרי לשיח מינימ :11-10 יםשיעור

Rubin, Gayle S., 1993. “Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of   

Sexuality”, in: Henry Abelove, Michèle A. Barale & David M. Halperin (eds),  

The Lesbian and Gay Studies Reader, Routledge, New York, pp. 3-45. 

Sedgwick, Eve Kosofsky, 1990. Epistemology of the Closet, University of   

California Press, Berkeley. [קטעים נבחרים] 
 . "האפיסטמולוגיה של הארון (קטעים נבחרים)", בתוך: יאיר קדר, 2003סדג'וויק, איב קוסופסקי, 

 , עמ' אביב-הקיבוץ המאוחד, תלמגדרים, מעבר למיניות,  ),עורכים, (קנראורן  זיו עמליה

328-303. 

 קריאת רשות:

Butler, Judith, 1994. “Against Proper Objects”, Differences 6.2+3, pp.1-26. 



 
 

 מהשיח הקווירי  סילוק המגדר: 21שיעור 

Martin, Biddy, 1998. "Sexualities without Genders and Other Queer Utopias", in:  

Mandy Merck, Naomi Segal & Elizabeth Wright (eds), Coming Out of Feminism?  

Blackwell, Oxford, pp.11-35. 
 

 ?הוא מן האפשר פמיניסטי-קוויר דיאלוגהאם  :31שיעור 

English, Deirdra, Hollibaugh, Amber & Rubin, Gayle, 2000. “’Talking Sex’: A  

Conversation on Sexuality and Feminism”, in: A. Hollibaugh, My Dangerous  

Desires: A Queer Girl Dreaming Her Way Home, Duke UP, Durham & London:  

pp. 118-137.  
 קריאת רשות:

Hollibaugh, Amber & Moraga, Cherrie, 1983. “What We’re Rollin Around in Bed With:  

Sexual Silences in Feminism”, in: Ann Snitow, Sharon Thompson (eds), Powers  

of Desire: The Politics of Sexuality, Monthly Review Press, New York, pp. 394- 

405. 

 

 


