" ֵמ ֵע ֶבר למ ְג ָּדר"
יום העיון יתקיים ביום שלישי 72 ,ביוני 7102 ,בין השעות 0011-01001
בסמינר אפעל -בית ברנד ,ברמת אפעל ,חנייה בשפע
הרשמה במקום בלבד !
מהי זוגיות להט"בית ,במה היא שונה ובמה דומה לזו ההטרוסקסואלית? מהם האתגרים איתם מתמודדות
המשפחות הלהט"ביות? מהן הסוגיות איתן מתמודדים בני המשפחה המורחבת? נפגוש את הצרכים והקשיים
הייחודיים של הקהילה הטרנסית מול החברה בכלל ומול המשפחה בפרט ונעסוק בשאלות של התמודדות הורית
עם ילדים/ות החיים מחוץ לגבולות המגדר הבינאריות.
בשנים האחרונות עולה מספר הזוגות הלהט"בים ואלו המקימים משפחות .נרצה להכיר את המאפיינים הייחודיים
של אותם זוגות ומשפחות ואת הקשיים אתם הם מתמודדים כתוצאה מהשפעת הסביבה שבה רווחות נורמות
הטרוסקסואליות ולעתים הומופוביות .המטפל החי באותה סביבה ממש ,מתמודד ,גם הוא ,עם היבטים רגשיים
וערכיים ייחודיים במפגש שלו עם זוגות ומשפחות להט"ביות.
יום העיון מזמין ,אותנו המטפלים ,למפגש אישי והתבוננות מקצועית בסוגיות תיאורטיות ,קליניות ואישיות
הנוגעות לטיפול זוגי ומשפחתי באוכלוסייה זו.
יום העיון מיועד למטפלים משפחתיים וזוגיים ,פסיכולוגים ,עובדים סוציאליים ,יועצים חינוכיים,
מטפלים באומנויות והבעה ,פסיכותרפיסטים ואנשי מקצוע נוספים המתעניינים בנושא.
כמו כן מוזמנים להט"בים ובני משפחתם המגלים עניין בנושא.

וועדת ההיגוי – גלית פלדמן ,דר' חגית ירניצקי

תוכנית יום העיון :
נושא ההרצאה

המרצה

0:99
0::9-0:54
0:54-09::9

09::9-00:99

נושא:

תקציר

התכנסות והרשמה
גלית פלדמן – יו"ר יום העיון ,מטפלת
זוגית ומשפחתית
אורי עייק –עו"ס  (MSW),מוסמך
אוניברסיטת חיפה במגמת משפחה.
חוש"ן  -חינוך ושינוי ,מרכז החינוך
וההסברה של קהילת הלהט"ב בישראל.
מירה גל – אמא לבן הומו ,מרפאה
בעיסוק ,מטפלת קבוצתית ,חברה בוועד
המנהל של ארגון תהל"ה

00:99-00::9

פתיחה וברכות
נטייה מינית וזהות מגדרית במרחב
הטיפול הזוגי והמשפחתי

יציאה מהארון" -הסיפור שלא נגמר"

בהרצאה אסקור את המושגים השונים הקשורים
בנטייה מינית וזהות מגדרית ,אפרט על
התפתחות של זהות להט"בית ,וכן ,אציג גישות
ודרכי טיפול רלוונטיים באוכלוסיית הלהט"ב תוך
התייחסות מיוחדת לטיפול הזוגי והמשפחתי
סיפורי האישי על החיים לאחר שבננו בן ה61-
זימן אותנו ל"שיחה" ששינתה את עולמנו מאז
ולתמיד .יציאה מהארון אינה תהליך חד פעמי כי
אם מתמשך לאורך החיים בצמתים השונים שאנו
מזדמנים אליהם.

הפסקה

00::9-01:19

דר' ריבי אפרת -עו"סית קלינית,
פסיכותרפיסטית ,בוגרת תוכנית
הפסיכותרפיה הפסיכואנליטית בחוג
לפסיכולוגיה בחיפה והתכנית
לפסיכותרפיה פסיכואנליטית למתקדמים,
מרכז וויניקוט .מרצה בבית הספר לעבודה
סוציאלית ,אוניברסיטת חיפה .עובדת
בקליניקה פרטית ,מומחית בתחום קהילת
הלהט"ב.

"שתי נשים ,ילדים ,כלב ואוטו:
משפחה בטיפול"

01:19-0::09

דר' עופר מאורר -פסיכולוג קליני ,מייסד
ומנהל את תכנית 'הגל החדש
בפסיכותרפיה' במרכז הבינתחומי
הרצליה ,ממקימי המכון הישראלי לסכמה

היבטים אדיפליים בזוגיות
הומוסקסואלית

באיזה מודל הורות אנו בוחרות להפוך לזוג
אימהות? מי מביננו זו שתלד? נחתום על חוזה?
כיצד לתמוך בילדים במפגש שלהם עם הקושי של
העולם ההטרוסקסואלי לקבל את משפחתם? מה
המעמד (פורמלי ,ולא פורמלי) של האם הלא-
ביולוגית?
בהרצאתי אדון במאפיינים של המשפחה
הלסבית ,במעמדה החוקי ובהקניית כלי טיפול
משפחתי המכווננים לענות לצרכים היחודיים של
יחידה זו .
בהרצאה אתמקד בדינמיקה פסיכולוגית מסוימת
שעשויה להיות משמעותית להבנת זוגיות
הומוסקסואלית ולטיפול בזוגיות הומוסקסואלית
במצוקה .בדברי יוצע כי בין אב ובין בנו אשר יגדל

תרפיה .יו"ר הפורום הישראלי
לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותי.
הקים לפני  61שנה את 'צוות מטפלים גיי-
פרנדלי' ,מכון ארצי הפונה ללהט"בים
ומציע טיפול ממומחים בתחום הנטייה
המינית והמגדר .מדריך מוסמך מטעם
החברה הבינ"ל לסכמה תרפיה (.)ISST
חבר סגל במרכז ללימודים אקדמיים,
מרצה אורח בתוכניות לימוד בארץ
ובחו"ל ,מדריך ומטפל בקליניקה פרטית
בתל-אביב.
0::09-0::59
0::59-05::9

05::9-04:04

להיות הומוסקסואל מתרחשת במקרים רבים
דינמיקה אדיפלית מסוימת של אהבה ושל דחייה,
שבה האב ,ולא האם ,הוא מושא המשיכה.
לדינמיקה האדיפלית הזו מאפיינים הייחודיים לה
אשר נוטים לצבוע את חיי-האהבה הבוגרים
בצבעים מאוד מסוימים .הבנת הדינמיקה
והשלכותיה יכולה לסייע למטפלים/ות זוגיים/ות
ומשפחתיים/ות במשימת ההבנה והריפוי של
דינמיקות מכאיבות עם מטופלים אלה בבגרותם,
הן בעבודה פרטנית והן בזוגית.
הפסקה

דר' אילנה ברגר  -מנהלת המרכז
למיניות וזהות מינית ,משפטנית ,מרצה
בתכנית לימודי המשך בביה"ס לרפואה
אונ' ת"א ובתכנית לטיפול מיני באונ' בר
אילן .מכשירה צוותי שירות פסיכולוגי
במערכת החינוך ,ברה"נ והצבא ומלווה
את "בית דרור" מיום הקמתו.
חברה פעילה בארגון הבריאות הבינ"ל ה
 WPATHלא/נשים טרנסג'נדרים ,חברת
מערכת של כתב העת
 TRANSGENDER HEALTHועוסקת
בפסיכותרפיה פרטנית ,זוגית ומשפחתית
על כל הקשת המינית-מגדרית.
חברי ומתנדבי עמותת מעברים -
הארגון שם לו למטרה לפעול למען כלל
הקשת הטרנסג'נדרית בישראל:
טרנסקסואליות ,ג'נדרקווירים ומתלבטים
במגדרן .מטרת הארגון היא לתמוך ולסייע
בתהליכי שינוי אישיים של חברי וחברות
הקהילה הטרנסית ,תוך קידום תהליכים
רחבים לשינוי חברתי.

הורות בחזית המגדרית  -התמודדות
משפחות עם ילדים/ות החיים מחוץ
לגבולות המגדר הבינאריות

בחלקה הראשון של ההרצאה אתמקד
בהתפתחות זהות מגדרית בקרב ילדים/ות.
בחלקה השני אציג את הגישה המשפחתית הרב
ממדית ,השפעתה על יכולת הקבלה וההגנה על
ילדים ומספר התערבויות תומכות  -הן בהורים והן
בילדים במו״מ שלהם לגיבוש זהותם ,להשגת
ביטחון ,ליצירת קשר ,וגם נזילות -מגדרית.

"טרנסג'נדר ,נעים להכיר" –
איך להיות טרנס-פרדנלי

בהרצאה נספר בקצרה על עצמנו ועל החוויה
הטרנסית; נערוך היכרות עם הקהילה הטרנסית,
הצרכים והקשיים הייחודיים של חבריה מול
החברה בכלל ומול המשפחה בפרט; נדון
באתגרים הייחודיים בטיפול באנשים טרנסים
ובמשפחתם ונדבר על מה אנחנו כאנשים
טרנסג'נדרים זקוקים ממשפחתנו ומהטיפול
המשפחתי.

דמי השתתפות:

חבר/ה אגודה
אורח





בהרשמה מוקדמת עד
לתאריך 2.2.07
221
241

החל מה7.2.07 -

הרשמה במקום

241
211

211
281

אזרח/ית ותיק/ה וסטודנט יינתנו  61%הנחה בצירוף אישור /תעודה בלבד.
ניתן לשלם ב 2 -תשלומים ,בהמחאה/ות או כרטיס אשראי ,באמצעות הדואר ,הדוא"ל ,הפקס או הטלפון.
המחיר כולל :דמי השתתפות ,כיבוד וארוחת צהריים קלה.
ביטול השתתפות 61% :דמי ביטול ייגבו עד יום שני  61ביוני ,2162
החל מיום שלישי  21ביוני  2162חיוב מלא.
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