
This event was made possible through the Charles and Lynn Schusterman Family Foundation's Grassroots Events program.

’הכלה למעשה‘ : היבטים אישיים ומשפחתיים
 בטיפול בלהט"בים דתיים

מרכז פרויד באוניברסיטה העברית וארגון שב"ל מזמינים אתכם/ן ליום עיון:

יום חמישי 5 ספטמבר 2019  |  8:30-15:45  | בניין רבין, הר הצופים, ירושלים

בתכנית:

התכנסות והרשמה
דברי פתיחה

מושב ראשון – מיפוי השטח: מבוא 
ללהט"ב, מבוא לדת

דנה בכר -  הרצאת מבוא על סוגיות עיקריות 
בטיפול בלהט"בקים 

דנה בכר, פסיכולוגית קלינית מומחית. לשעבר 
הפסיכולוגית הראשית  של "הייעוץ  הפתוח" 

של הבית הפתוח בירושלים.

הרב יובל שרלו - מרחב הזהויות: האישית, 
הדתית והקהילתית בעולמו של 

ההומוסקסואל הדתי
הרב יובל שרלו , ראש ישיבת אמי"ת אורות 

שאול. ראש תחום אתיקה בארגון רבני צהר.

מושב שני - ארון הקודש בטיפול: זווית של 
מטפל ומטופל

מיכה יהודי - 'שעשני כרצונו': סיפור אישי 
של טרנסג'נדר דתי 

מיכה יהודי, גבר טרנסג'נדר דתי, נשוי לישי, 
סטודנט בפקולטה לחקלאות. גדל בישוב עלי, 

בוגר אולפנת צביה ירושלים ומכינה קד"צ צהלי 
לבנות דתיות, בן 29. פעיל בארגון שב"ל ('שהכל 

ברא לכבודו') - תמיכה וחינוך לסובלנות. 

 גב' טליה רוט - חוויות ותובנות של מטפלת 
דתייה מטיפול בלהט"בים דתיים

פסיכולוגית שיקומית מומחית, מטפלת 
בקליניקה פרטית בירושלים. עובדת בשיטה 
ממוקדת מטרה מתוך שאיפה להעצים את 

כוחם של מטופליה ואת החיבור לקולם 
הפנימי, זאת תוך הקניית כלים להתמודדות.
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 ד"ר איל זק - "אישה זה לזוגיות וגבר זה 
לסקס", על חייהם של הומואים דתיים 

הנשואים לאישה
ד"ר איל זק, עובד סוציאלי קליני ופסיכותרפיסט. 

חבר סגל בביה"ס לעבודה סוציאלית 
באוניברסיטת חיפה, ובחוג לעו"ס במכללה 

האקדמית הדסה בירושלים. מחבר הספר: "בין 
היצר ליוצר - נרטיבים של הומואים דתיים". בעל 

קליניקה לטיפול ולייעוץ בגבעתיים.

ארוחת צהריים ויריד משאבים

מושב שלישי - טיפול ממוקד קשר עבור 
בוגרים צעירים להט"בים והוריהם הלא 

מקבלים

 פרופ' גארי דיימונד - טיפול ממוקד קשר 
עבור בוגרים צעירים להט"בים והוריהם הלא 

מקבלים.
פרופ' גארי דיימונד, פרופסור מן המניין 

במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון 
בנגב, פסיכולוג קליני, ומטפל משפחתי. אחד 

ממפתחי המודל ”טיפול משפחתי מבוסס 
התקשרות "(ABFT) . פרופ' דיימונד מרצה, 

מכשיר ומדריך מטפלים ברחבי הארץ והעולם.
14:15 סיכום סמינר. פאנל בהשתתפות המרצים 

והמרצות.

פריאל-יה'ושע פיטוסי - הצגת מקרה
פריאל-יה'ושע פיטוסי הוא מטפל, יועץ ומנחה 

קבוצות, חוקר ומתמחה בתחום דת ולהט"ב. 
בנוסף, הוא מטפל משפחתי במעבדה של פרופ‘ 

דיימונד.

 סיכום סמינר
פאנל בהשתתפות המרצים והמרצות.

דמי השתתפות:
 75 ₪ לאנשי מקצוע (מחיר מסובסד) | סטודנטים ומתמחים (מתחום הטיפול) - חינם 

בהרשמה מראש בלבד.

מהרו להירשם המקומות מוגבלים!

מארגני יום העיון:
בנימין כץ, הדס בניהו, פרופ' אוריה תשבי

benjamin.katz@mail.huji.ac.il : לפרטים נוספים ניתן לפנות אלינו בדוא"ל

לחץ\י כאן לשמירה ביומן

לחץ\י כאן להרשמה

https://freudcenter.huji.ac.il/%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%9C%D7%94%D7%98%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D-0#tranzilla35
https://calendar.google.com/calendar/r/eventedit/copy/MXBrZDByMWF0MWtmOTNyaGxyc2ZmcDdwZWkgc2hvdmFsZ3JvdXAub3JnXzg0amNvbXQ2dTZqcnN1dXNucDRoNXExOTEwQGc/eWlmYWJhQGdtYWlsLmNvbQ?pli=1&sf=true
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תקצירי הרצאות:

דנה בכר - הרצאת מבוא על סוגיות עיקריות בטיפול בלהט"בקים 
הרצאה זו תתמקד בהכרות עם תחום התוכן הייחודי של הקשת והמרחב הלהט"בי. שאלות של זהות. התפתחות 

זהות. נזילות מגדרית. קשיים והתמודדויות יחודיים לאוכלוסיה זו וקווים מנחים לטיפול באנשים על כל הקשת 
הלהט"בקית.

 
הרב יובל שרלו - מרחב הזהויות: האישית, הדתית והקהילתית בעולמו של ההומוסקסואל הדתי

מטרת ההרצאה, להעניק לאנשי הטיפול מידע ראשוני על אופיין של הקהילות הדתיות השונות ביחס לסוגיה זו, על 
הדילמות שבהן נתקלים הומוסקסואלים ולסביות דתיות, ועל הדילמה הפנים-דתית. זו תהיה פתיחת שער 

שתאפשר להבין מהו המרחב היוצר את עימות הזהויות הפנימי, תוף הצבת האתגר בפני אנשי הטיפול. במהלך 
ההרצאה תהיה הדגמה למגוון השאלות הנוצרות כתוצאה מהתנגשות זו. 

 
מיכה יהודי - 'שעשני כרצונו': סיפור אישי של טרנסג'נדר דתי 

בהרצאה זו, נשמע את סיפורו האישי של מיכה יהודי, גבר טרנסג'נדר דתי, נשוי לישי, סטודנט בפקולטה 
לחקלאות. גדל בישוב עלי, בוגר אולפנת צביה ירושלים ומכינה קד"צ צהלי לבנות דתיות, בן 29. פעיל בארגון שב"ל 

('שהכל ברא לכבודו') - תמיכה וחינוך לסובלנות. 
 

טליה רוט - חוויות ותובנות של מטפלת דתייה מטיפול בלהט"בים דתיים
ההרצאה תתאר תמות העולות בטיפול עם להט׳בים דתיים אשר מתמודדים עם אתגרים ייחודיים. היא תיגע 

בקונפליקט הזהותי הפנימי אותו חווים לעיתים מטופלים, תוך דוגמאות מעבודתה הקלינית של פסיכולוגית דתיה 
.gay-friendlyו

 
ד"ר איל זק - "אישה זה לזוגיות וגבר זה לסקס", על חייהם של הומואים דתיים הנשואים לאישה

בהרצאה זו המבוססת על עבודת ד"ר איכותנית שבחנה את חוויית חייהם ודרכי התמודדותם של הומואים 
דתיים הנשואים לאישה, יתואר מגוון קולותיהם של גברים אלה תוך התייחסות לכמה היבטים מהותיים: הסיבות 

לבחירתם להינשא לאישה, חוויית חייהם הסובייקטיבית כנשואים לאישה, דרכי התמודדותם עם המתח שבין 
זהויותיהם הסותרות, יחסם לדת ועוד. על רקע ממצאי המחקר נדון בתובנות ובהשלכות להתערבות טיפולית עם 

להט"בים דתיים בכלל ולאלו המבקשים לשאת אישה בפרט. במסגרת זו נאתגר כמה מן ההנחות המקובלות 
באשר לתהליך היציאה מהארון ולגבי עמדתו ויחסו של הפסיכותרפיסט, וננסה להבין מהן השלכות נישואיו של 

הומו דתי לאישה והאם קיימים תנאים ונסיבות מיוחדים המאפשרים נישואין מעין אלה? 
 

גארי דיימונד - טיפול ממוקד קשר עבור בוגרים צעירים להט"בים והוריהם הלא מקבלים 
ההרצאה תתמקד בהצגת מודל "טיפול ממוקד קשר (RFT ). RFT מיועד לעזור ללהט"בים בוגרים והוריהם לאחות 

קרעים במערכת היחסים שנוצרו סביב הקושי של ההורים בקבלת הזהות המינית ו\או המגדרית של ילדם. 
במהלך, ההרצאה פרופסור דיימונד יציג את המודל הטיפולי וויניטות מטיפולים במשפחות דתיות.

מרכז פרויד באוניברסיטה העברית וארגון שב"ל מזמינים אתכם/ן ליום עיון:




