תיאטרון
חיפה

תיאטרון
יוצר
שינוי

האגף לשירותים חברתיים ואישיים
השרות לנוער צעירות וצעירים

לרגל פתיחת שירות חדש במרכז הקליני הבין–תחומי
המרכז הקליני הבין תחומי והאגודה למען הלהט"ב בישראל בשיתוף עם תיאטרון חיפה
שמחים להזמינכם ליום עיון בנושא

"כל כשל חיצוני עלול להחוות כפגם פנימי שיתגלגל לעיוות
או לעצירה התפתחותית ,כמו הסתרת "העצמי–אמתי"
ותגובה מתוך "אני-כוזב" ד.ו .וויניקוט

יום שני ,כ"ב באייר תשע"ה 11 ,במאי ,2015
תיאטרון חיפה
9:00-8:30

התכנסות וכיבוד קל

9:15-9:00

דברי פתיחה :פרופ' רבקה יהב ,ראש
המרכז הקליני הבין–תחומי ,הפקולטה למדעי
הרווחה והבריאות ,אוניברסיטת חיפה
מר עודד פריד ,מנכ"ל האגודה לזכויות הפרט
בישראל
מר אמיר הינו ,מפקח מחוזי משרד הרווחה

10:15-9:15

ההיסטוריה של הומוסקסואליות
בפסיכואנליזה
ד"ר נעה ורדי ,פסיכיאטרית

 11:00-10:15על הגישה הקווירית לטיפול
ד"ר מיה מוכמל ,פסיכולוגית קלינית ,ביה"ס
לטפול באמצעות אמנויות ,אוניברסיטת חיפה
 11:15-11:00הפסקה
 12:00-11:15תהליך התהוות והבנייה של זהות מינית–
מגדרית "אחרת" ורה–טראומטיזציה
מר שלומי אינגר ,עו"ס ,מנהל השירות
הפסיכו–סוציאלי הארצי של האגודה למען
		
הלהט"ב בישראל
 12:45-12:00זוגיות לסבית :היטמעות או נפרדות.
האומנם?
ד"ר ריבי אפרת ,פסיכותרפיסטית ,ביה"ס
לעו"ס ,אוניברסיטת חיפה

 13:30-12:45טיפול פסיכופוליטי בטרנסג'נדרים
ד"ר אילנה ברגר ,מנהלת המרכז הישראלי
למיניות וזהות מינית ,פסיכוטרפיסטית
ומשפטנית ,מרצה מדריכה ויועצת ל"בית דרור"
בית לנוער להטב"י
 14:00-13:30הפסקת צהריים
 15:15-14:00שולחנות עגולים  -ניתוחי מקרה:
ד"ר נעה ורדי  -בריאות נפש של להט"ב
ד"ר מיה מוכמל  -סוגיות בלהט"ב
מר שלומי אינגר  -מחשבות על יחסי
העברה והעברה נגדית בטיפול
ד"ר ריבי אפרת  -חשיפה עצמית של
המטפל/ת בלהט"ב
ד"ר אילנה ברגר  -דיספוריה מגדרית -
האם אנו כחברה דיספורים לגבי מגדר?
 15:30-15:15הפסקה
" 17:00-15:30מיץ מיץ לימונדה" ,תיאטרון חיפה -
הצגה ססגונית על התבגרות,
קבלת השונה ועל אהבה ראשונה ועקומה ...
 17:30-17:00דיון בהשתתפות השחקנים והמרצים

עלות ₪ 190 :בהרשמה מוקדמת (עד  7במאי);  ₪ 220בהרשמה מאוחרת (החל מה– 8במאי);
מספר המקומות מוגבל מצורף טופס הרשמה
לפרטים והרשמה :המרכז הקליני הבין–תחומי ,אוניברסיטת חיפה
icc@univ.haifa.ac.il 04-8288622/3
תיאטרון חיפה טל' 8600500 :שלוחה 1
חנייה בתיאטרון חיפה בעלות ₪ 15
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