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בין נטייה (מינית) להטיה (מקצועית)
סוגיות בעבודה מקצועית עם לסביות הומואים ביסקסואלים וטרנסג'נדרים (להט”ב)

והשנה :לדבר (חד) מיניות

יום העיון ייערך ביום חמישי 27 ,לאוקטובר 2011
בבית הספר לעבודה סוציאלית ע”ש בוב שאפל באוניברסיטת ת”א
יום העיון הרביעי לטיפול בקהילה הלהט”בית יבחן השנה את נושא המיניות .להיות לסבית ,הומו ,ביסקסואל או טרנסג’נדר
משמעו להיות חלק משונויות רבות .השנה נבקש להסתכל על ההיבטים הפוליטיים ,החברתיים ,הקהילתיים והתרבותיים,
שאנו רגילים לדון בהם ובהקשרם הטיפולי ,ולבחון אותם דרך השונות הבסיסית המהותית לזהות הלהט”ב  -המיניות.
על אף היותה כה בסיסית ,נדמה כי העיסוק במיניות הלהט”בית עצמה אינו מקבל את המקום הראוי לו בגוף הידע והמחקר
הגדלים והולכים בתחום הטיפול בקהילה .לעיתים נראה כי עיסוק חסר זה עומד בניגוד חריף למקום המרכזי שתופסת
המיניות בחיי הקהילה ובחדרי הטיפול.
נבקש על כן לעסוק בשאלות כמו :מהי המיניות הלהט”בית לסוגיה השונים? האם להט”בים מתירנים יותר ,ואם כן  -מדוע?
על כמה דגמי העברה אירוטית עלינו לחשוב? מות המיניות בנבכי האינטימיות; בעצם ,למה לא שלישיות? ועוד שאלות
רבות ,ובתקווה ,גם הבנות חדשות ,אשר ינסו לקשור את בסיס הזהות הלהט”בית ,השונות המינית ,להקשרי הזהות הנוספים
ולקונטקסט הטיפולי.

סדר יום:
9:00 - 8:30

התכנסות

9:20 - 9:00

פתיחה ,ברכות:
פרופ’ ריקי סויה – ראש בית הספר לעבודה סוציאלית על שם בוב שאפל ,אוניברסיטת תל אביב
בתיה פנחסי  -בית הספר לעבודה סוציאלית על שם בוב שאפל ,אוניברסיטת תל אביב

10:00 - 9:20

אבנר הדס  -השהות בארון והתפתחות הזהות ההומוסקסואלית :מחשבות על הקשר בין
פרקטיקות מיניות למושג הטאבו ולתחושת הזמן האבוד

 10:40 - 10:00ד”ר איציק לוי  -כשל חיסוני של ההגנה הנפשית בקרב הומוסקסואלים
 11:00 - 10:40קפה
 11:45 - 11:00ד”ר יצחק (צחי) בן ציון  -הפרעות בתפקוד המיני של להט”בים
 12:25 - 11:45שרי לביא  -איפיונה של האינטימיות המינית בזוגיות הלסבית
 12:40 - 12:25אפרת רותם – אף אחד לא צריך לדעת מה אני עושה במיטה – תשוקה ומיניות מזווית קווירית
 13:25 - 12:40הפסקת צהריים
 14:55 - 13:25סדנאות  /מושבים מקבילים (ראו פירוט בטבלה)
 16:20 - 15:10מושב מסכם – לצבוע את החיים בוורוד? הרחקה ,קבלה והכלה חברתית של בני-נוער להט”בים
בראי הקולנוע הישראלי – ד”ר גלעד פדבה ,ד”ר גיא שילה
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הרצאות מליאה
השהות בארון והתפתחות הזהות
ההומוסקסואלית :מחשבות על הקשר
בין פרקטיקות מיניות למושג הטאבו
ולתחושת הזמן האבוד

אבנר הדס  ,MSW -פסיכותרפיסט,
חבר פסיכולוגיי וצוות מטפלים

את היציאה מהארון אנו חוגגים ,ובצדק .את נקודת הכניסה לארון ואת שעבר עלינו
במחשכיו ,אנו נוטים לשכוח ולהשטיח ,בעיקר כעת ,כשהגענו אל מנוחת הנראות ונחלת
ההתקבלות .בהרצאה אנסה לתת דגש מחודש לתהליכים הסמויים העוברים על חלקנו
לפחות ,במהלך השהות בארון הנפשי ,ולמקם חלק מתהליכים אלו בקונטקסט של יצירת
הזהות ההומוסקסואלית ובקונטקסט הטיפולי.

כשל חיסוני של ההגנה הנפשית בקרב
הומוסקסואלים

ד”ר איציק לוי  -מנהל שרות האיידס
ומחלות מין בתל השומר ,רופא
ופסיכותרפיסט

בשנתיים האחרונות נצפתה עלייה ניכרת בשיעור הגברים שמקיימים יחסי מין עם גברים
שנדבקים באיידס .לימוד מאפיינים פסיכו-סוציאליים של קבוצה זו עשוי לסייע בעבודה
התרפויטית עם אנשים שטרם נדבקו ולהביא אותם לשמור על עצמם .בהרצאה יתוארו
מאפיינים אלו ורעיונות כיצד ניתן להשתמש בידע שנצבר מעבודתי הקלינית ומהספרות
המקצועית למניעת הדבקות חדשות.

הפרעות בתפקוד המיני של להט”בים

ד”ר יצחק (צחי) בן ציון MD -
 ,MHAפסיכיאטר וסקסולוג,

ההרצאה תעסוק בהפרעות בתפקוד המיני האופייניות ללהט”בים .נושא הטיפול בהפרעות
בתפקוד המיני מתקדם מאד ,ויחד עם זאת חסרה התייחסות יחידנית ללהט”בים .מניסיוננו,
יש צורך להבין אוכלוסיה זו ולטפל בבעיות בתפקוד המיני ,מתוך ראיה של השונה והדומה.

איפיונה של האינטימיות המינית בזוגיות
הלסבית

שרי לביא –  ,MSWעובדת
סוציאלית ומטפלת מינית

אף אחד לא צריך לדעת מה אני עושה
במיטה – תשוקה ומיניות מזווית קווירית

אפרת רותם  MA -בספרות מאונ’
ת”א ,יו”ר חוש”ן .עוסקת בכתיבה,
תרגום ועריכה .בוץ’ מסורה.

טענות להט”בופוביות רבות כנגד להט”בים מתמקדות בשימת דגש מופרז לכאורה על
מיניות .טענות אלו חושפות את הגישה החברתית-הכללית כלפי מין ומיניות .התבוננות
במיניות קווירית כחוויית חיים ייחודית ובעלת זווית ראייה חדשה ,יכולה להפוך את יחסי
הכוח ,ולהצביע בפני הרוב על אפשרויות מגוונות ,מרתקות ומלאות תשוקה.

מושב מסכם  -לצבוע את החיים בוורוד?
הרחקה ,קבלה והכלה חברתית של בני-
נוער להט”בים בראי הקולנוע הישראלי

ד”ר גלעד פדבה – חוקר ומרצה
לקולנוע ,תקשורת פופולרית
ומיניות ,בחוג לתקשורת ובתוכנית
הרב תחומית באמנויות ,אונ’ ת”א.

על התפתחות הדימוי החברתי של צעירים בראי הקולנוע הישראלי .הן מהפרספקיבה של
חוקר קולנוע ותרבות ,והן מהפרספקטיבה של איש טיפול.

מנהל השרות לבריאות מינית
ופסיכיאטר ראשי  -לאומית שרותי
בריאות

מתוך מגוון הדיספונקציות המיניות אשר איתן מתמודדים בטיפול זוגי ומיני ,זוגות נשים
מתמודדים בעיקר עם בעיית חוסר החשק המיני ,ובפרט  -פערים שקיימים בחשק המיני
בין בנות הזוג .פעמים רבות יגיעו זוגות של נשים לטיפול מיני כאשר המיניות בינהן הוזנחה
מאד במשך תקופה ארוכה .בהרצאה יובאו תיאורי מקרה של זוגות נשים אשר מגיעים
לטיפול זוגי ומיני.

ד”ר גיא שילה – ביה”ס לעבודה
סוציאלית ע”ש בוב שאפל ,אונ’ ת”א.
רכז מחקר ,ארגון נוער גאה.

סדנאות  /מושבים מקבילים (יש לבחור סדנא או הרצאה אחת)
“לראיין את ההומופוביה”  -כלים נרטיביים
לחיזוק יכולתם של הורים להוות ”בסיס
בטוח” בתהליך היציאה מהארון.

ד”ר אלינער פרדס  -ביה”ס
לפסיכולוגיה ,המרכז הבינתחומי,
הרצליה ,ביה”ס לע”ס ,אונ’ ת”א
אילה כץ  ,MA -מנחת קבוצות.

הסדנא תעסוק בדרכים לחיזוק המשפחה כ “בסיס בטוח” לחבריה בתהליך היציאה
מהארון .נדגים כלים נרטיביים יצירתיים ,כגון החצנה של הומופוביה ,למיפוי השפעותיה
על מערכות היחסים במשפחה ,ונדון בתרומתם של אלה לשיקום “קרעים בהתקשרות”
ולפתיחת ערוצי תקשורת במשפחה.

שירלי קובלסקי  ,MA -דוקטורנטית
באונ’ בר אילן ,משרד החינוך,
העמותה לילדים בסיכון ,ברה”ן
רמת חן  -היחידה לגיל הרך

המשך סדנאות ומושבים בדף הבא >>
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נשים מדברות מיניות

לי ראובני  -מטפלת מינית מוסמכת,
 MAבעבודה סוציאליתMA ,
בלימודי מגדר

סדנא חוויתית לנשים בלבד .במציאות של מסרים סותרים ומבלבלים אודות מיניות ,ננסה
לפענח מה המסרים ,העמדות ,הזכרונות והתפיסות המשפיעים על המיניות שלנו היום.

לדבר רב מיניות :חוויות ותפיסות לגבי
הקשר בין פרקטיקה מינית לבין זהות
מגדרית והשלכותיהן על המפגש הטיפולי

ד”ר מיה מוכמל  -פסיכולוגית
קלינית ,מרצה לפסיכולוגיה ומגדר.

בסדנה נבחן כיצד תפיסותינו לגבי מיניות ומגדר משתתפות בהבניית הטיפול ובעיצוב
הגבולות של המתרחש בתוכו .נתבונן בהשלכותיו של הקישור המיידי בין פרקטיקה מינית
וזהות מגדרית ,כמונח המתייחס לחוויה עצמית ולהשתייכות קבוצתית .הדיון יתבסס על
חומרים תיאורטיים וקליניים.

המשך סדנאות  /מושבים מקבילים

לירונה רוזנטל – פסיכולוגית קלינית
ומנחת קבוצות.

“בכל יש מגדר” :על תפקידה של העברית
בכינון הגוף והזהות הטרנסג’נדרים
(הרצאה ודיון)

אורית ברשטלינג  MA -בלימודי
מגדר ,דוקטורנטית לעבודה
סוציאלית ,אוניברסיטת חיפה

ההרצאה תעסוק בפרשנויות הניתנות על ידי א/נשים טרנסג’נדרים/ות ישראליות/ים
לפנייה אליהן/ם בלשון זכר/נקבה ,כמו גם בפרקטיקות המילוליות המאומצות על ידן/ם כדי
לתמרן בין כבליה של העברית .מכיוון שהשפה הנה הכלי המרכזי בראיון הטיפולי ,חשוב
להכיר את כוחה במיצובו של הפרט ובעיצובה של המציאות החברתית .קל וחומר בקרב
א/נשים טרנסג’נדרים/ות ,אשר אינם/ן מתארגנים/ות בהכרח אל תוך הסדר המגדרי
הבינארי המכונן בידי השפה והעברית בפרט.

השתקת המיניות הלהט”בית בבתי-ספר
בישראל

איל בן עמי  MA -ביעוץ חינוכי

בסדנא יוצגו ממצאי מחקר אשר מטרתו היתה ללמוד על החוויה הבית-ספרית של
תלמידים הומואים ,לסביות וביסקסואלים מתוך זוית ראייתם הסובייקטיבית .הממצאים
שיוצגו מתייחסים בעיקר לבקשות של תלמידים להעלות סוגיות להט”ביות בבית-הספר,
ולסירוב של בעלי תפקידי מפתח לעשות זאת.

מסע אל תוך האני ומפגש עם “השונה”:
“הגבר והאשה שבתוכנו”

ד”ר חנן רותם  -מטפל בהבעה
וביצירה ,איזותראפיסט .מרצה
לפסיכולוגיה במכללה האקדמית
הערבית לחינוך בישראל – חיפה,
מטפל בקליניקה “בוסתן בעיר”
מרכז גוף נפש בחיפה

בתוך כל אחד מאיתנו מצויה אנרגיה גברית ואנרגיה נשית .אני מאמין שאחד האתגרים
החשובים בעולם הזה הוא לפתח אנרגיות אלה במלואן ,כך שתוכל להיווצר פעילות גומלין
הרמונית ביניהן .קרל יונג הסביר שלגברים ישנו צד נשי (אנימה) ולנשים יש צד גברי (אנימוס).
דרך פעילות התנסותית-חוויתית בסדנא נפגוש את הגבר והאשה שבתוכנו .הם יסייעו לנו
לגלות את החזונות והיעדים הפנימיים ולהפוך אותם למציאות.

“נו באמת ,איך לא ידעתי על עצמי ...אף
אחד לא סיפר לי!” תפקידו של השיח
בתהליכי כינון זהות לסבית

נעם גל  -החוג לתקשורת
באוניברסיטה העברית ,יו”ר הבית
הפתוח לשעבר ומתנדבת חוש”ן

לשיח תפקיד משמעותי בתהליכי כינון זהות .השיח הנוגע לזהות הלסבית סובל מהשתקה
כפולה  -הוא עוסק במיניות לא נורמטיבית ,והוא עוסק במיניות נשית .הסדנא תעסוק
בהשתקה כפולה זו  -ביטוייה ,השלכותיה ודרכי ההתמודדות עמה  -על בסיס מחקר נרטיבי
של סיפורי חיים של נשים לסביות.

משאלתו של המטפל שמטופלו ייצא
מהארון ומשמעותה בטיפול

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

המפגש שלנו כמטפלים גייז עם מטופלים המתמודדים עם קונפליקטים סביב זהותם
המינית הלה”טבית מוליד אצלנו לעתים משאלה ,שמטופלים אלה ייצאו מהארון ויממשו
את מיניותם ,באופן הנראה לנו מלא ואותנטי .לעיתים קיימת התנגשות בין הצורך של
המטופל לבין משאלה זו של המטפל .בסדנא נשוחח על כך ,ונשלב דוגמאות והתלבטויות
מטיפול.

בסיוע:

norbert.co.il

