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16.00-17.30 פנל פתיחה -  מנחה: ד"ר טל מלר    

16.00-16.20 ברכות: פרופ' אהרן קלרמן, נשיא
המכללה 

16.20-17.00 הרצאת פתיחה: איך הניעה
הפורנוגרפיה את הייצור והצריכה של חומרי פגיעה

מינית בילדים? פרופ' גייל דיינס, נשיאת "מסגור מחדש
של תרבות".  

17.00-17.30 דיון פתוח.
17.30-19.00 תעשיית המין בארץ ובעולם: סוגיות

אקטואליות בהנחיית הגב' לובה פיין, אבוליציוניסטית. 
הפלישה לאוקראינה כמנוע של תעשיית הסחר בנשים  
גב' יוליה דורוכובה, ראש ארגון שורדות זנות באוקראינה

וגב' מריה דמיטרייבה, מומחית לזכויות נשים,
אוקראינה.

כשנשים הן הסחורה – על סחר וזנות במעברי גבול  
גב' נעמה סבטו, עובדת סוציאלית ב"לא עומדות

מנגד".
המאבק של שורדת תעשיית החשפנות מול בעלי

המועדונים - גב' ילנה דיוויין, מרצה, יוצרת, שורדת
מועדוני חשפנות.

מה חדש בתעשיית המין הגלובלית – גב' לובה פיין.
 
 

12.00-12.45 דיון: משמעויות והשלכות של תעשיית
המין מבחינת נשים וגברים,  בין בחירה חופשית

לניצול ואלימות של גברים כלפי נשים בזנות. גב'
תמר ירום, בימאית ותסריטאית, יוצרת הסרט "7

מונולוגים על זנות" .
להפוך את הנורמלי ללא נורמלי: איך משכנעים

גברים שצריכת שירותי מין פוגעת בנשים. מר ארן
רונדל, מנכ"ל אסל"י - ארגון סרט לבן ישראל.

12.45-13.30 הפסקה. 
13.30-15.00 טראומה והחלמה בקרב שורדות זנות 

מנחה: ד"ר אתי בהם-טביב.
13.30-13.50 זנות כשחזור כאב ראשוני - ד״ר נעמה

גולדברג, מנכ"לית ומייסדת עמותת "לא עומדות
מנגד".   

13.50-14.10 זנות באוכלוסיית הלהט"ב -  גב׳ יעל
גור, עו"ס, מנהלת מרפאת לוינסקי.  

14.10-14.30 היבטים של ריפוי והשלכותיו האישיות
והקהילתיות - תיאור מקרה והתערבות.  גב' סיון

פלאי, עו"ס קלינית, עמותת "לא עומדות מנגד".  
14.30-15.00 דיון. 

15.00-15.15 הפסקה.
15.15-16.45 תעשיית המין ומסחור המיניות במדיה

מנחה: ד"ר אילנית ברנזון. 
15.15-15.30 מסגור תופעת הזנות כזירה של אלימות
בתקשורת הישראלית - ד"ר אודליה דיין-גבאי, חוקרת

תקשורת, האוניברסיטה העברית ומכללת אשקלון.
15.30-15.45 שרירים להשכרה: השיג והשיח

התקשורתי בעקבות וידוי של זנאי הצורך את גופם
של גברים - ד"ר גלעד פדבה, חוקר תרבות, קולנוע,

לימודי גברים ולהט"ב. 
15.45-16.00 שיימינג מיני וזנות דיגיטלית - מר אוהד

עזרן, מייסד הפורום הדיגיטלי למוגנות ילדים ברשת.
16.00-16.15 הסרסור הטכנולוגי: מה השתנה ב-20

שנות המאבק נגד פרסום מודעות זנות? עו''ד רוני
אלוני סדובניק, מומחית בייצוג נפגעות ונפגעי עבירה.

16.15-16.45 דיון וסיכום הכנס.
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9.30-10.00 התכנסות ופתיחת היום השני של הכנס.
 דברי פתיחה: פרופ' אסתר הרצוג.

ברכות: מר שלומי בן-נון, מנכ"ל המכללה. 
פרופ' חביאר סלמונוביץ, ראש החוג למדעי ההתנהגות.  

10.00-13.00 זנות וזנאות בישראל בהנחיית ד"ר
אבתסאם ברכאת ופרופ' אסתר הרצוג.

דברי הסבר על המושב: ד"ר אבתסאם בארכאת. 
10.00-10.15 צפייה בחלק מהסרט "7 מונולוגים על

זנות".
10.15-11.15 סטודנטיות ומרצים מגיבים בעקבות

הצפייה. 
 

הצוות המארגן (לפי סדר א-ב): ד"ר אבתסאם
בראכאת, ד"ר אילנית ברנזון, פרופ' אסתר
הרצוג, ד"ר אתי בהם-טביב, ד"ר טל מלר,

גב' לובה פיין

11.15-12.00 "הסיפור שלהן" – מפי משתתפות
בסרט ותגובות לדברי הסטודנטיות. גב' ליאת

אלעזר, שורדת זנות, מחברת "נערות אובדות".
שלי בלי פלטינסקי, שורדת זנות ועובדת סוציאלית.

 

להתחברות לכנס לחץ כאן

http://zefat.webex.com/meet/conf

