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   עדכנית על הומוסקסואליות מהארץ ומהעולםרשימת מקורות
  ר עמית קמה"ד
  
  

   ופרסומים אחרים בעבריתמחקרים ישראליים על הומוסקסואליות

  
.  ההורי בקרב זוגות הטרוסקסואלים וזוגות לסביותהשוואה של הקשר הזוגי והתפקוד). 2000. (י, ורא

  .  בר אילןתאוניברסיט: רמת גן. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר

Coming Out ינים ימאפ:  של מתבגרות לסביות ישראליות –תהליך היציאה מהארון ). 1999. (ר, פרתא

  .  חיפהאוניברסיטת: חיפה. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. ודפוסי התמודדות

  . ף"קל: תל אביב. אסופת מאמרים:  בראי המציאותלסביות והומוסקסואליות). 2000. (ע, ומרן. ד, באום

  . רסלינג: תל אביב). רז. ד: תרגום. (קוויר באופן ביקורתי). 2001. ('ג, בטלר

קרית . מיניים-כבוד האדם וחירותו על מעמדם של זוגות חד: יסוד- השפעתו של חוק).2002(. י, ביטון

  .454-461, 'ב, המשפט

תיאוריה . לסבי-מופירוק מרחבי והגטו ההו, גלובליזציה: אין מולדת להומואים). 2003. (י, בלנק

  .83, 23, וביקורת

 תל ).933-958' עמ, 11פרק ', כרך ג (שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה). 1998. (ר, ישראל-בן

  . האוניברסיטה הפתוחה: אביב

  . 171-200): 2 (6, ציון. מאנית'משכב זכר בחברה היהודית באימפריה העות). 2001. (י, נאה-בן

  . 11-12 ,13, נגה   ). פעילות לסבית בישראל(אופיה אינו ידוע ). 1987. (י, שלום-בן

  . 1-2, 37, הכל על אלכוהול. מגדר ואלכוהוליזם, מיניות: נדר'גברים וטרנסג, על נשים). 2002. (א, ברגר

, משרד החינוך: ירושלים. חוברת מידע ליועצים ולמחנכים: מינית-נטייה חד). 1995. (ד, ולורנץ. ח, ברנע

  . והספורטבות התר

 עבודה לקבלת תואר. מרכיבים בזהות ובדימוי העצמי של גברים הומוסקסואלים). 1992. (מ, סלע-בר

    .  בר אילןאוניברסיטת: רמת גן. מאסטר

האוניברסיטה : תל אביב). שדה. י: תרגום). (277-310' עמ, 10פרק  (על הסטייה). 2002. (א, גוד

  . הפתוחה

 היועץ' חקק נ- ירוס10280/01א " בעקבות ע–" ?אמא יש רק אחת"). 2005(. ו, ן ושפילמ,.ע, גולדשטיין

  . 92-111, )2( ב,הארת דין. המשפטי לממשלה

נוגע בהשלכות משפטיות על פסיקה ; ידועים בציבור והומוסקסואליות, אימוץ). 2001. (ח, גולדשמידט

  .  43-34 ,95-93, 12, המשפט. מיני-לאימוץ על ידי זוג חד

)  . 28, 71, הורים וילדים . בנים שמתנהגים כמו בנות(? האם הוא הומו). 1993(. ש, רגו

, הלסביות, ח השנתי הראשון לזכויות ההומואים"הדו). 2001() עורכים(. י, ולביא. ש, גטניו

המועצה הפוליטית לזכויות הגייז : תל אביב. 2000-2001:  בישראלנדרס'והטרנסגהביסקסואלים 

  ). משטרה ועוד, צבא, דתות, הורות, משפט, בריאות, פרקים העוסקים בחינוך כולל. (בישראל

השוואת כיוונים תאורטיים שונים להסברת אימוץ אוריינטציה ). 1986. (ט, אשכנזי-גלוברזון

  . אוניברסיטת בר אילן: רמת גן. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. הומוסקסואלית
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 ,11, תיאוריה וביקורת. ציונות ומיניות באלטנוילנד: אליותהכמיהה להטרוסקסו). 1997. (מ, גלוזמן

145-162 .  

  . הוצאה עצמית: תל אביב. מילון אחר). 1996. (ג, ונאדר, .מ, גלוזמן

. נפתלי וח-בן. אצל א. חיקוי ומרי מגדרי במשפט של חן אלקובי: 'התחזות כאדם אחר'). 2005. (א, גרוס

  .אביב-אוניברסיטת תל: תל אביב). 365-413 ' עמ (משפטים על אהבה, )עורכות(נוה 

תיאוריה . אמנסטי אינטרנשיונל/דנה אינטרנשיונל: גלובליזציה קווירית וזכויות אדם). 2003. (א, גרוס

  .227, 23, וביקורת

  . 47-54 ,1, משפט נוסף. שטיינר והתיאוריה הקווירית, דנילוביץ). 2003. (א, גרוס

ל במשקפיים "שירת הומואים ולסביות בצה: צבא ואזרחות, ותגברי, מיניות). 2002. (א, גרוס

  .רמות: תל אביב). 95-183' עמ( צבא חברה ומשפט , )עורכת(ארז -ברק.  אצל ד.השוואתיים

  . 16-22 ,58, סטטוס. הומוסקסואלים כדוגמה: שיווק מרוכז ושיווק גומחתי). 1996. (מ, דב

Attachment עבודה לקבלת תואר .  לנטיה ללסביות אצל נשיםהקשר בין סגנונות ). 1996. (א, דין

  .  בר אילןאוניברסיטת: רמת גן. מאסטר

, אדריכלות ישראלית .טריטוריה הומוסקסואלית בחלל הציבורי הפתוח: גן העצמאות). 1999. (ד, הירש

36 ,60-65 .  

  . 70-71, 268, אותות, !גייז?  פלח שוק חדשמחפש).  2002.3. (ר, הסמן

  . 195-216, ז, המשפט. עלייתה ונפילתה של המהפכה המשפטית ההומוסקסואלית). 2002. (א, הראל

  . 785-791, 4,  משפט וממשל ? כבוד או סובלנות-המשפט והומוסקסואליות -בתי ). 1998(. א, הראל

  . 31-48, ה"כ, מגמות. האישיות ונטייה להומוסקסואליות-דינמיקת גרעין). 1979. (ל, ויסברוד

הקשר בין תמיכה משפחתית ודימוי עצמי לבין התפתחות האוריינטציה המינית ). 1996(. מ, זיו

. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. וההסתגלות הנפשית בקרב גברים הומוסקסואלים בישראל

  . האוניברסיטה העברית: ירושלים

  . 401, תיאוריה וביקורת. דנה אינטרנשיונל). 1999. (ע, זיו

זהות הומוסקסואלית וערך עצמי לבין , סגנון היקשרות, שר בין תמיכה חברתיתהק). 2000. (א, זינר

  . האוניברסיטה העברית: ירושלים. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. איכות הקשר הזוגי

: תל אביב. מאסטר  עבודה לשם קבלת תואר. זהות בקרב לסביותגיבושתהליכי ). 2002. (א, חקלאי

  .    אביב-אוניברסיטת תל

  . 1-5, 9, תפנית. מיניים בגיל ההתבגרות-יחסים חד). 1996(ואחרים . מ, אלטור

  . 94-127, ה"מ, הפרקליט. הזכות לשוויון של הומוסקסואלים ולסביות). 2000. (מ, טמיר

, )2('ד, משפט וממשל. בין היסטוריה לסוציולוגיה: מינית בישראל-הדין בדבר נטייה חד). 1998. (י, יונאי

531-586 .  

הבניית הזהות של ההומואים בשיח המשפטי בישראל : בין שתיקה לגינוי). 1999. (ד, וספיבק, .י, נאייו

  . 257-293, )2(א, סוציולוגיה ישראלית. 1988-1948

.הישראלי  תיאוריה מזוכיזם גברי ויחסים הומואירוטיים בקולנוע: הגוף הצבאי). 2001. (ר, יוסף 

  . 11-46 ,18,  וביקורת

. 'גרץ וג. אצל נ. אפטר וח אמריקאיראז: הקול והגוף ההומוסקסואלי בקולנוע הישראלי). 1998. (ר, יוסף

  .  הפתוחההאוניברסיטה: תל אביב. פיקטיביים על קולנוע ישראלימבטים , )עורכים(נאמן 
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עבודה . הקשר בין זהות מינית לבין דימוי עצמי אצל גברים הומוסקסואלים בישראל). 1989. (ג, כפכפי

  . אביב-אוניברסיטת תל: אביב-תל. ם קבלת תואר מאסטרלש

, הלסביות,  לזכויות ההומואיםהשניח השנתי "הדו: ?במרחק נגיעה). 2003 ()עורכים. (ע,  ושאנן.י, לביא

 ב"קהילת הלהטהמועצה לזכויות : תל אביב. 2002 לשנת  בישראלנדרס'והטרנסגהביסקסואלים 

, נדרים'לטרנסגשירותי בריאות , דימויים תקשורתיים, הפרקים על תרבות צריככולל . (בישראל

  ). ' וכו עולים חדשים,סטודנטים

עבודה לשם קבלת תואר . אימהות לסבית בחברה הישראלית: הורות בדרך לא סלולה). 2004. (ט, לבני

.חיפה' אונ: חיפה. מאסטר

: תל אביב.  על היציאה מהארוןהורים וילדיהם: יש לי משהו לספר לך, אמא). 2000. (ש, ואבני, .ד, לוז

  . שופרא

: מתבגרות ובוגרות צעירות) מגברים לנשים(טרנסקסואליות ). בדפוס (.ב, ערד- ודוידסון.ר, ליכטנטריט

בית . המרכז הבינתחומי לחקר מדיניות וטיפול בילדים ונוער: תל אביב .נתיבים המובילים לזנות

  .רסיטת תל אביבאוניב, הספר לעבודה סוציאלית על שם בוב שאפל

היסטוריית חיים וחוויות :גברים צעירים העוסקים בזנות). בדפוס (.ב, ערד- ודוידסון.ר, ליכטנטריט

בית הספר לעבודה . המרכז הבינתחומי לחקר מדיניות וטיפול בילדים ונוער: תל אביב .עכשויות

  .אוניברסיטת תל אביב, סוציאלית על שם בוב שאפל

ההשפעה :  כלפי הומוסקסואלים לסביות בקרב נשים וגברים הטרוסקסואליםעמדות). 2000. (ר, לירז

: ןגרמת . אר מאסטרועבודה לשם קבלת ת. של סמכותנות והאורינטציה לדומיננטיות חברתית

  .  בר אילןאוניברסיטת

הבניית המציאות : זו לא בושה גם לא כבוד גדול , או, משפחתו העצובה של העליז). 2001. (ש, מזרחי

: תל אביב. עבודה לשם קבלת תואר דוקטור. שפחות עם צאצא הומוסקסואל או לסביתבמ

  . אוניברסיטת תל אביב

עבודה לשם קבלת תואר . מאפיינים ודרכי התמודדות עם סטיגמה: מיניים-זוגות חד). 1990. (ש, מזרחי

  . אוניברסיטת תל אביב: תל אביב. מאסטר

זהות הומוסקסואלית , יפוק בקשרים קרובים לבין סגנון קירבההקשר בין יציבות וס). 1998. (א, מינצר

. עבודה לשם קבלת תואר דוקטור. ותמיכה חברתית אצל גברים הומוסקסואלים בישראל

  .  האוניברסיטה העברית: ירושלים

נוך יהקשר בין תפקיד מיני לבין עמדות כלפי הומוסקסואליות אצל מתבגרים בח). 1988. (ו, מנדל

  .  תל אביבאוניברסיטת: תל אביב.  מאסטרעבודה לשם קבלת תואר. ישראלהטכנולוגי ב

, תהליכים: השפעת היציאה מהארון של בן הומוסקסואל על זוגיותם של הוריו ). 2001. (א, מרום

אוניברסיטת : חיפה. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. שינויים ומשמעויות במערכת היחסים

  . חיפה

משמעות ההזדקנות והשלכותיה בקרב הומוסקסואלים ולסביות : קן בגאווהלהזד). 2005. (א, אש-מרי

  . אוניברסיטת חיפה: חיפה, עבודת מאסטר. ות בישראל/זקנים

, המשפט. נישואין בין בני זוג מאותו המין והכשל שבאלטרנטיבות לרגולציה משפטית). 2002. (י, מרין

  . 253-281, ז
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תל ). פלוטקין. נ: תרגום (מה שרצית לדעת הומוסקסואליותכל ? האם זו בחירה). 1994. (א, מרכוס

  . מודן: אביב

. המדריך החדש למין הומוסקסואלי: חדוות המין ההומוסקסואלי). 1998. (פ, ופיקנו. 'צ, סילברשטיין

  . שופרא: תל אביב). וייץ. א: תרגום(

  . ית פועליםרספ: בתל אבי). בובר. א: תרגום (פוקו והתיאוריה הקווירית). 2002. (ת, ספרגו

I הקיבוץ : תל אביב). אש. ג: תרגום. (הרצון לדעת : תולדות המיניות ]).  1976[1996. (מ, פוקו

  .המאוחד

  .18-21 ,137, סטטוס.  מדריך הישרדות-ר "תקציב מלכ). 2002. (א, פנקס

1880-2000החדשה  ארוטית בספרות העברית-הומו סיפורת: גבר דרך : תל אביב. ). 2003. (י, פלג

  . שופרא

עבודה . מוטיבציות לאבהות בקרב גברים הומוסקסואלים והטרוסקסואלים). 2000. (ד, פרידלנדר

  . אוניברסיטת חיפה: חיפה. לקבלת תואר מאסטר

הבניה של הומוסקסואליות במדורי ": רוב הסיכויים שזיכרון העבר יישכח כלא היה). "2006. (כ, צאלח

  . 317-350, )2(ז, סוציולוגיה ישראלית. ייעוץ בעיתוני נוער

אותה הגברת : שינויים בהגדרות ההומוסקסואליות בטקסטים של החינוך המיני). 2001. (ג, יוןקבל

   .77-96 ,13,  במכללה?, בשינוי אדרת

לסביים ותיאוריה -מבחר מאמרים בלימודים הומו: ר למיניותמעב). 2003. (א, וקנר. ע, זיו, .י, קדר

  . הקיבוץ המאוחד: תל אביב. קווירית

רמת .  עבודה לקבלת תואר מאסטר? בראי המשפטגהאמנם בני זו: בני זוג מאותו מין. )2002. (מ, קדר

  .  בר אילןאוניברסיטת: גן

 עבודה לשם קבלת תואר. הבניית זהות מינית לסבית בישראל": לדעת אישה"). 1999. (י, קוסטרינסקי

  . אוניברסיטת תל אביב: תל אביב. מאסטר

ידיעות : תל אביב. סיפוריהם של הומוסקסואלים ולסביות דתיים: ארון בתוך ארון). 2003. (ע, קורן

  . אחרונות

  . 259-264, 19, תיאוריה וביקורת. בעיר) הקוויריים(ת והחיים פרטיּו, תלסביּו). 2001. (א, קזין

TOMBOY נטייה מינית ותפקידי מגדר בבגרות בקרב נשים ,  מילדותזיכרונות ). 2001. (א, קלונר

  . אוניברסיטת חיפה: חיפה. דה לשם קבלת תואר מאסטרעבו.  ישראליות

  . מור: תל אביב). סלע. ז: תרגום(. לאהוב הומוסקסואל). 1989. (ד, קלרק

  . 64-68, 11, כוורת. ההומו הראשון). 2005. (ע, קמה

  . הקיבוץ המאוחד: תל אביב. דפוסי תקשורת של הומואים: העיתון והארון). 2003. (ע, קמה

דרכי התמודדות של הומואים עם ": משמע אני קיים, אם שמים אותי על המסך). "2002. (ע, קמה

  . 143-191, )1(4, סוציולוגיה ישראלית. הכחדתם הסמלית הנתפסת

מגזין : חד פעמי. דימויים הומוסקסואליים בתקשורת בישראל: למכור הומו בצלופן). 1998. (ע, קמה
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