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
שמחים להזמינכם ליום עיון בנושא

יום חמישי ,ב' בחשון תשע"ו 15 ,באוקטובר ,2015
אוניברסיטת חיפה ,מצפור אביבה וסמי עופר ,מגדל אשכול קומה 30
9:00-8:30

התכנסות וכיבוד קל

 14:00-13:30הפסקת צהריים (באופן עצמאי)

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 למען הלהט"ב
בישראל
נציג/ת משרד הרווחה — השירות לנוער וצעירים

 15:15-14:00שולחנות עגולים  -ניתוחי מקרה:

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
לטיפול 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
לע"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

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?
מר אייל זק ,עו"ס קליני ודוקטורנט  -סוגיות
בטיפול באוכלוסיית להט"ב דתיים וחרדים
 15:30-15:15הפסקה
 16:00-15:30קרעים ואיחוי בתהליך היציאה מהארון
של הילד והוריו  -פרספקטיבה של
תאוריית ההתקשרות
גב' אילה כץ ,מנחת קבוצות,
אמו של ניר כץ ז"ל שנרצח בפיגוע השנאה
בבר–נוער
" 16:30-16:00סימנים חיוניים"  -קטע מהצגה
בהשראת הרצח בבר–נוער ושיחה עם
במאי ההצגה מר חיים טל,
תיאטרון גלג"ל (גאווה ללא גיל),
המרכז הגאה — תל–אביב

עלות ₪ 160 :בהרשמה מוקדמת (עד  8באוקטובר);  ₪ 190בהרשמה מאוחרת (החל מה– 9באוקטובר)
מספר המקומות מוגבל מצורף טופס הרשמה
לפרטים והרשמה :המרכז הקליני הבין–תחומי ,אוניברסיטת חיפה
icc@univ.haifa.ac.il 04-8288622/3

