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יום העיון ייערך ביום חמישי 14 ,לאוקטובר 2010
בבית הספר לעבודה סוציאלית ע”ש בוב שאפל באוניברסיטת ת”א
השנה יתמקד יום העיון בקהילה הלהט”בית ומצבי סיכון .המפגש בין אלו יכול להתחיל בבית בו גדל הלהט”ב ובו הוא נפגש
לראשונה עם גילויי הומופוביה של משפחתו הקרובה ,אשר בעצמם יכולים להוות מקור לפגיעה ,וכן נקודת מוצא למפגש עם
מצבי סיכון נוספים.
ביום העיון השנה נדון במצבי סיכון רבים :אלימות ,סמים ,הפרעות אכילה ,זנות ,פגיעות מיניות ועוד .נבחן את המפגש שלהם
עם הקהילה הלהט”בית ,האם להט”בים נחשפים אחרת למצבי סיכון ,האם הם נפגעים באופן שונה והאם להיות להט”ב הוא
לכשלעצמו מצב סיכון .ננסה להציע דרכי התמודדות והתערבות העומדות לרשות אנשי מקצוע ,אשר לוקחות בחשבון את
המורכבות והשונות של הלהט”בים.
סוגיות אלו ונוספות עומדות במרכזו של יום העיון ,המיועד לאנשי טיפול מדיסציפלינות שונות .ביה”ס לע”ס אונ’ ת”א ,מרכז
החינוך חוש”ן וארגון פסיכולוגיי יציגו ביום העיון גופי ידע תיאורטיים וקליניים ,העוסקים בסוגיות טיפוליות ובהיבטים רגשיים
עימם מתמודדים מטפלים ומטופלים במרחב הטיפולי על צורותיו השונות.

סדר יום:
9:00 - 8:30

התכנסות

9:00 - 9:30

פתיחה ,ברכות:
ד”ר דן שרון – יו”ר אקדמי היחידה ללימודי המשך והשתלמויות ,בית הספר לעבודה סוציאלית על שם
בוב שאפל אוניברסיטת תל אביב
בתיה פנחסי  -בית הספר לעבודה סוציאלית על שם בוב שאפל אוניברסיטת תל אביב
אירית צביאלי-אפרת  -מנכ”ל מרכז חוש”ן

10:15 - 9:30

גברים צעירים ונשים טרנסג’נדריות צעירות העוסקים בזנות בישראל
ד”ר בלהה דוידזון-ערד וד”ר רונית ליכטנטריט

 10:35 - 10:15פינת ידע :התמודדויות ,קשיים וצרכים של להט”ב ערבי במדינת ישראל – סמירה סרייה
 10:55 - 10:35קפה
 11:40 - 10:55פגיעה מינית ונטייה מינית  -קריאה קווירית פמיניסטית – ד”ר אפי זיו
 12:25 - 11:40גן נעול :שיטוט מיני ( )Cruisingוסקסואליזציה של כמיהות רומנטיות ,כחיפוש אחר ריפוי
דיסוציאציה בזהות הגברית ההומוסקסואלית – אריאל יזהר
 12:45 - 12:25פינת ידע :איידס בגברים המקיימים יחסי מין עם גברים בישראל – ד”ר זהר מור
 13:30 - 12:45הפסקת צהריים
 15:00 - 13:30סדנאות  /מושבים מקבילים (ראו פירוט בטבלה)
 16:30 - 15:15פאנל מסכם  -האם להיות להט”ב זה ‘מצב סיכון’? – מנחה ד”ר עופר מאורר
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הרצאות מליאה
גברים צעירים ונשים טרנסג'נדריות
צעירות העוסקים בזנות בישראל

בלהה דוידזון-ערד  - .Ph.D -מרצה
בכירה בבית הספר לעבודה
סוציאלית ע"ש בוב שאפל
אוניברסיטת תל אביב.
רונית ליכטנטריט  - .Ph.D -מרצה
בכירה בבית הספר לעבודה
סוציאלית ע"ש בוב שאפל
אוניברסיטת תל אביב.

ההרצאה תעסוק בהתנסותן של שתי קבוצות צעירים העוסקות בזנות בישראל ,נערים
וטרנסג'נדריות .ההרצאה מבקשת להעמיק את ההיכרות עם המציאות שבה הם חיים
ובכך לתרום לפיתוח ולשיפור השירותים החברתיים .בהתבסס על סיפורי החיים של
הצעירים והצעירות הללו נתמקד בשני נושאים מרכזיים :הסיבות לעיסוק בזנות והחוויה
של העוסקים בזנות

פגיעה מינית ונטייה מינית  -קריאה
קווירית פמיניסטית

ד"ר אפי זיו  -עו"ס קלינית וד"ר
למדעי התרבות .בעלת קליניקה
לטיפול בטראומה מינית ומרצה
בחוג ללימודי מגדר באוניברסיטת
תל אביב

ההרצאה תעסוק בשאלת הקשר בין פגיעה מינית לבין מושגים וקטגוריות כגון בלבול
בזהות המינית ובלבול בזהות המגדרית.

גן נעול :שיטוט מיני ()Cruising
וסקסואליזציה של כמיהות רומנטיות,
כחיפוש אחר ריפוי דיסוציאציה בזהות
הגברית ההומוסקסואלית

אריאל יזהר  -פסיכולוג קליני,
קליניקה פרטית ,רחובות

ההרצאה תעסוק בניסיון להבין את התופעה של הקרוזינג המלווה את התרבות
ההומוסקסואלית בצורות שונות ובמידות משתנות של כפייתיות .יבחן הקשר שלה לקושי
בביסוס זהות גברית הומוסקסואלית ,המהווה תנאי לחיפוש רומנטי בטוח ,פתוח הנשען על
יכולת בשלה להתקרבות אינטימית שלמה יותר

התמודדויות ,קשיים וצרכים של להט"ב
ערבי במדינת ישראל

סמירה סרייה  ,BA -שותפה להקמת
קבוצת "אסוואת" (נשים לסביות
פלסטיניות) ,רכזת כללית של
הקבוצה לשעבר וחברה פעילה בה.

ההרצאה תכלול קשיים והתמודדויות של להט"ב ערבי ,הצרכים שהביאו להקמת ארגונים
להט"בים פלסטינים בארץ ,וכן מה המענים שיש בשטח מבחינת עזרה מקצועית של אנשי
טיפול

איידס בגברים המקיימים יחסי מין עם
גברים בישראל

ד"ר זוהר מור  -רופא נפת רמלה,
מנהל מח' לשחפת ואיידס ,רופא
במרפאת לוינסקי ,משרד הבריאות

ההרצאה תכלול דפוסים אפידמיולוגים והתנהגותיים של קבוצה זו הרגישה לתחלואה ,וכן,
התערבויות למניעת הידבקויות

פאנל מסכם  -האם להיות להט"ב זה
'מצב סיכון'?

מנחה  -ד"ר עופר מאורר,
משתתפים (לפי א"ב)  -גב' יהודית
אברון ,גב' סמירה סרייה ,ד"ר עמית
קמה ,גב' טל קרויטורו

בפאנל המומחים יסוכם יום העיון ותדון השאלה האם עצם היות האדם הומו ,לסבית,
ביסקסואל/ית או טרנסג'נדר/ית זהו לכשלעצמו 'מצב סיכון' .תדון משמעות 'מצב סיכון'
בהקשר הלהט"בי ,וניסיון לשרטט את תמונת הסיכונים שעומדים בפני להט"בים בני גילאים
שונים ומקבוצות שונות בחברה תוך בחינת הרלבנטיות של תמונה זו לפרקטיקה הטיפולית

סדנאות  /מושבים מקבילים (יש לבחור סדנא או הרצאה אחת)
טיפול בהפרעות באכילה בקרב
האוכלוסייה הלהט"בית

אורי שפר –  ,MSWדוקטורנט
באוניברסיטת תל-אביב בבי"ס
לע"ס ,עובד סוציאלי של המרכז
הקהילתי הגאה ואחראי על
השירותים הפסיכו-סוציאליים של
ארגון הנוער הגאה (איגי)

הסדנא תבחן היבטים של הפרעות באכילה בקהילה הגאה מן ההיבט המחקרי והקליני,
יבחן מדוע גברים הומוסקסואלים נמצאים בסיכון מוגבר לפתח הפרעות באכילה ומהם
גורמי הסיכון הללו .ידונו תיאורי מקרים בכדי להבין כיצד גורמים אלה באים לידי ביטוי
מההיבט הקליני

"חיפשתי להרגיש יותר כאב" :פגיעה
עצמית באוכלוסיית הלהט"ב

ליטל גליק  -פסיכולוגית (,)MA
המרכז לבריאות הנפש 'איתנים'

פגיעה עצמית לא אובדנית המתבטאת בחתכים וכוויות עצמיות מתקיימת בשכיחות גבוהה
באוכלוסיית הלהט"ב ,ומהווה התמודדות מורכבת במיוחד עבור מטפלים .הסדנא תתמקד
בגורמים וביטויים ייחודיים לפגיעה העצמית באוכלוסיית הלהט"ב ,בהשפעת הפגיעה
העצמית על הדיאדה הטיפולית ובדרכים לבוא עמה במגע בחדר הטיפולים

הומופוביה מופנמת והשפעתה על
בריאותם הנפשית של הומואים

אילן רוב  -עובד סוציאלי קליני
( )MSWומנחה קבוצות מוסמך,
מטפל פרטני וקבוצתי במרפאה
לבריאות הנפש באיכילוב
ובקליניקה פרטית ,תלמיד בתוכנית
לפסיכותרפיה באוניברסיטת
בר-אילן

הסדנא תתאר את התפתחות ההומופוביה המופנמת כתופעה המשתלבת בתהליך גיבוש
הזהות ההומואי ,וכן תתייחס להשפעותיה :בהקשר התוך-אישי על דיכאון ועל חרדה
ובהקשר הבין-אישי על יחסים והתנהגות מינית .הסדנא תשלב הרצאה תיאורטית ,דוגמאות
קליניות מטיפול והזמנת הנוכחים לשיתוף מזווית מקצועית ומזווית אישית

המשך סדנאות ומושבים בדף הבא >>
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כאשר המטופל נדבק ב HIV-במהלך
הטיפול

יעל פזואלו  -פסיכולוגית קלינית
מומחית
רני לוי  -עובד סוציאלי,
פסיכותרפיסט ,מנחה קבוצות

כאשר המטופל נדבק ב  HIVבמהלך הטיפול עולות אצל המטפל/ת תחושות של כאב
וחרדה לגורל המטופל ,אשמה על כך שלא שמר/ה על המטופל וכן צורך במתן תשובות
לשאלות קונקרטיות הקשורות בעזרה למטופל .הסדנא תעסוק במקומו/ה של המטפל/ת
מול ההידבקות במחלה ,תבדוק כיצד משפיעה ההדבקות על יחסי ההעברה וההעברה
הנגדית בטיפול וכן בשאלות לגבי הידע הנחוץ למטפל בהתמודדות עם מחלת המטופל

דיכאון וייצוגי עולם עויין בקרב נוער
הומו-לסבי :על סכנות אובייקטיביות
וסובייקטיביות .ממצאי מחקר עכשווי
והשלכות טיפוליות

ד"ר גבע שנקמן  -פסיכולוג.
מרפאה פסיכיאטרית ביה"ח תל
השומר .מרצה במכללה האקדמית
ת"א-יפו ובסמינר הקיבוצים

בסדנא יוצגו ממצאי מחקר עכשווי של המנחה ,שסימנו ייצוגי עולם עויין המעסיקים נוער
הומו-לסבי יותר מנוער הטרוסקסואלי (לדוגמא :חשש מהפרת אמון בקשר אינטימי ,יותר
חשיבה על המוות ,ופחד גדול יותר מזקנה) ,קישורם לדיכאון והשלכות טיפוליות.
משתתפי הסדנא יוזמנו לאורך כל הדיון לשתף בסוגיות הנדונות כפי שעולות מעבודתם
הקלינית ו/או מחייהם.

"בית דרור  -החופש לבחור?" דילמות
בעבודה עם בני נוער טרנסג'נדרים
(הרצאה ודיון)

לי ראובני – עו"ס בית דרור ,מטפלת
מינית מוסמכת וסטודנטית בתוכנית
ללימודי מגדר בבר אילן

בשנים האחרונות אנו עדים לפניות של בני נוער צעירים יותר הרוצים להתחיל תהליכי
שינוי מגדר ללא תמיכה וסיוע משפחתי .ההרצאה תתאר את הקשיים בתהליך ,הדילמות
העומדות בפני הצוות המקצועי והטיפולי של בית דרור תוך חתירה לאפשר לבני נוער לקבל
את הליווי וההדרכה לה הם זקוקים במסגרת המשאבים האישיים שלהם ,מגבלות החוק
ותהליכי גישור משפחתיים

לבך נשבר בקרבי :העברה נגדית גופנית
ככלי דיאגנוסטי למצבי סיכון

ד"ר אסף רולף בן-שחר -
פסיכותרפיסט התייחסותי המשלב
בעבודתו פסיכותרפיה גופנית ועבודה
עם טראנס .מרצה במכללת רידמן
ובמרכז לאימון בקבוצה
אלעד חדד  -פסיכותרפיסט גופני
ומרצה במכללת רידמן

העברה נגדית גופנית מסמנת למטפל מרחבים פוטנציאליים זמן רב לפני שהרגשות
והמחשבות זוכים להמללה ודיוק .הסדנא תעודד את המשתתפים לטפח הקשבה להעברה
נגדית סומאטית ,ובמיוחד ללמוד ולהשתמש במיומנויות אלו לאיתור מצבי סיכון בקהילה
הלהטב"ית .יחד נלמד ,נתרגל ,ונפתח דיאלוג קבוצתי

סיכוי וסיכון בעולמם של להט"בים דתיים

דברת אופק  -מטפלת בהבעה,
יצירה ופסיכודרמה ,טיפול קבוצתי
ופרטני .פעילה בארגוני הלהט"בים
הדתיים

הסדנה תעסוק בהתמודדות עם עולמם המורכב של להט"בים דתיים :הן מנקודת מבטם של
הלהט"בים הדתיים והן מנקודת מבטם של המטפלים הפוגשים באוכלוסיה זו .פערי תרבות ,
שפה  ,זהות ,הומופוביה פנימית וחיצונית וסיכונים ייחודיים .הסדנה תועבר בכלים פסיכודרמטים
באמצעותם יוכלו המשתתפים לחוות קונפליקטים רלוונטיים באופן בלתי אמצעי

יחסים אלימים בזוגיות לסבית  -הטאבו
הפמיניסטי האחרון (הרצאה ודיון)

אנה טליסמן  ,MSW -עו"ס במרכז
הגאה בת"א ,בשירותי בריאות
כללית ויועצת לשירות סוציאלי
בתחום בריאות להט"ב .מנחה
בארגון פמיניסטי "פור"ה" ,כתבת
ועורכת באתר raduga.co.il

התופעה של יחסים אלימים בזוגיות חוצה מגדר ונטיה מינית .בושה כפולה ודיכוי מקשים
על להט"בים ובפרט על לסביות להעלות את הנושא לשיח ציבורי ואף קהילתי ,לא כל שכן
לדיון חוץ קהילתי מקצועי .פער בין המענים הקיימים לבין צרכיהן של לסביות המתמודדות
עם יחסים אלימים ,או נפגעות יחסים אלימים ,כמעט ואינו מאפשר קבלת עזרה

שימוש בסמים בקרב האוכלוסיה
הלהט"בית (הרצאה ודיון)

יואב בן ארצי  -עו"ס ( - )M.P.Hמנהל
תחום התמכרויות ,דרי רחוב ושיקום
האסיר ומנהל מרט"ל ,עיריית ת"א

ההרצאה תסקור את סוגי הסמים שבשימוש ,וכן מהי התפיסה שנמצאת בבסיס השימוש.
יוצג קישור להתנהגות סיכונית וכן את הקושי בפניה וקבלת טיפול .כמו כן יתואר את החיבור
לחיי הקהילה הלהט"בית .בנוסף יוצגו דרכי טיפול וסוגי התערבות.

המשך סדנאות  /מושבים מקבילים

בסיוע:

norbert.co.il

