
יום העיון השנתי

הראשון

כשמיניות  יום
יומית פוגשת

את חדר
הטיפולים

יום העיון השנתי למיניות בטיפול
שם לו למטרה לקדם את המודעות
לשיח על מיניות בטיפול בקרב
א/נשי טיפול ממקצועות מגוונים -
עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה,
בריאות הנפש, קרימינולוגיה, טיפול
באומנות וכדומה, כמו גם להנגיש
מידע עדכני אודות מחקר
ופרקטיקה בנושא שיח על מיניות
בטיפול בקרב אוכלוסיות מגוונות
או מצבי חיים שונים בהקשר של

מיניות. 

sex sex sex

        יום חמישי 2.2.2023          

י"א שבט תשפ"ג

9:00 - 15:30
 

בית הספר לעבודה סוציאלית

ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת

תל-אביב

אולם 001

(האירוע לא ישודר בזום)

sex



For the first 100 buyers

קולות א-מיניים מחדר הטיפולים | 
 גאיה שטיינברג, אקטיביסטית, ממייסדות מא"י,   

"צריך אומץ כדי לשאול": תפיסות גילניות
בהקשר למיניות בחדר הטיפולים | ד"ר תמי
גיטליץ, גרונטולוגית, מרצה וחוקרת, מנהלת

התרכזות זיקנה, בית הספר לעבודה סוציאלית,

אוניברסיטת ת"א, מתמחה בטיפול מיני.

מיניות יום יומית בראי טראומה | ד״ר נורית
גלזר חודיק, מרצה בבית הספר לעבודה

סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב, מטפלת

ומנחת קבוצות. 

מושב ראשון
יו"ר: רחלי חסון, אוניברסיטת תל אביב.

 

       ארגון למודעות א-מינית ישראלית.

 

״מיניות, עונג וטיפול? מה הקשר?״ | ד"ר

מיכל לוריא, יו"ר האגודה הישראלית לטיפול

 מיני.

"אני חושב שזה בסדר שזה ימשיך להביך
אותי": מבוכה כחוסר נוחות בריאה בשיח

מקצועי על מין ומיניות | פרופ' מיה

לביא-אג'אי, ראשת התוכנית ללימודי מגדר,

אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

מהם ממדי החוויה הסובייקטיבית המרכיבים

את הפנטזיה המינית? | רחלי חסון,

דוקטורנטית ומרצה אוניברסיטת תל אביב,

מרכז לטם לטיפול בטראומה מינית המרכז

הרפואי תל אביב.

 

    09:00-09:30 - התכנסות וכיבוד קל

    09:30 - ברכות: פרופ' עינת פלד,                       
    ראשת בית הספר לעבודה סוציאלית,         

    אוניברסיטת תל-אביב.
 

 

 מושב פתיחה

 09:45-11:00 
יו"ר: ד"ר תמי גיטליץ, אוניברסיטת ת"א.

 

פוטו-ווייס ככלי פדגוגי-ביקורתי לקידום מיניות

בריאה בקרב בני נוער | מני מלכה, עו"ס, בית

הספר לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בן-גוריון;

סיון לוטן, מתמחה בטיפול מיני, מרצה

באוניברסיטת בן גוריון והאוניברסיטה העברית.

מיניות בחדר הטיפולים האקזיסטנציאליסטי |

נטלי מור, עו"ס (MSW), דוקטורנטית בבית

הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב

 .(MSW) ושי בראונשטיין, עו"ס

מיניות בטיפול ולא רק טיפול מיני | לי ראובני,

MSW, מדריכה ומטפלת מינית מוסמכת,
.EFT מטפלת זוגית בשיטת

מושב שני
יו"ר: ד"ר אדוה ברקוביץ'-רומנו, אוניברסיטת תל

אביב.

 

 

"האם אני טוב מספיק? - סוגיות נפוצות
במיניות גברית"| שולמית שפרבר, מטפלת
בתנועה ומחול MAAT, מטפלת מינית מוסמכת

מטעם איט"ם. 

ממני והלאה – אתגרים בשיח על מיניות של
א/נשים עם מוגבלות בחדר הטיפולים - הגוף
הנכה הלא מושלם | ד"ר דניאלה מזור, עו"ס
ומטפלת מינית מוסמכת, מנהלת שותפה של

מרכז אמ"ה – אינטימיות ומיניות האדם;

 אסנת יחזקאל להט, יועצת מינית במרפאה

לבריאות של נשים עם מוגבלות בשיבא

תל-השומר,  רכזת של פורום לבריאות / ِصحة

בבית איזי שפירא.

מיניות בצניעות - נערות מבתים חרדים בחדר
הטיפולים | זהבה טמיר, מאסטרנטית

בתוכנית למגדר, אוניברסיטת בן גוריון.

מושב שלישי
יו"ר: פרופ' מיה לביא-אג'אי, אוניברסיטת בן גוריון

בנגב.

 

 

 
12:15-13:00 

הפסקה וכיבוד קל 

מושבים מקבילים
11:00-12:15



סדנאות מקבילות 
13:00-14:00 

איפה זה פוגש אותי? בחינת עמדות ותחושות של א/נשי טיפול כלפי נושאים של התפתחות מינית ומיניות בריאה. הסדנה תשלב

שיח ודוגמאות מהשטח בעולם הטיפול באומנות | סמדר כורם נחשון, מטפלת באמנות, מומחית למיניות בריאה במעגל החיים; שקד

אריאל מאיה, מטפלת באמנות, מומחית למיניות בריאה במעגל החיים.

ה'מתח הארוטי' בחדר הטיפולים - ללמד עבודה עם סוגי העברות ארוטיות דרך גישה טיפולית ממוקדת-חוויה| סיוון בשן פלג,
PGDip. ,MSc, מטפלת, מדריכה, מנחה קבוצות ומרצה. 

מודל התערבות ושיח עם נערות ונערים בנושאי מיניות | ד"ר אדוה ברקוביץ-רומנו, עו"ס, מומחית למגדר ומיניות, יועצת אסטרטגית

לפיתוח מיזמים, מרצה בבית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב. רכזת מגדר ומיניות - אגף החינוך רמת השרון. 

לדבר על מיניות בקבוצה - טעימות ותובנות מסדנאות מיניות בקרב מכורים לחומרים פסיכו-אקטיביים | ניבה לב-אל, עו"ס,

דוקטורנטית באוניברסיטת תל-אביב, מנהלת תוכנית החלמה מינית למניעת החזרה לשימוש בחומרים, רכזת הטיפול בנשים ביחידה

להתמכרויות בשכונת התקווה של עיריית תל-אביב יפו.

14:00-14:15 - הפסקה וכיבוד קל

"מורה נבוכים" - אינטייק בריאות בבית דרור | אבי סופר, "אם הבית". 
קבוצת מיניות לנוער להט"ב | ארבל נצר, רכזת.

"תסביך מדריך" - כיצד להדריך צוות ובני נוער כשנער/ה מתאהב/ת במדריך/ה | גל ויינשטיין, עו"ס. 
לפקוח להורים את העיניים – תיווך התנהגויות סיכון של בני נוער להוריהם | נגה נמרודי פירסט, עו"ס המשפחות. 

מנקודת המבט של נער בבית דרור | ליאם אביסרור, צעיר בוגר של בית דרור.

ד"ר אדוה ברקוביץ'-רומנו, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' מיה לביא אג'אי, ראשת החוג למגדר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

ד"ר גיא שילה, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר תמר גיטליץ, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב

רחלי חסון, דוקטורנטית ומרצה, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב 
הבה טמיר, מאסטרנטית בחוג למגדר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

14:15-15:30 – פאנל מסכם: מיניות בחיי היום יום בבית דרור – קורת גג לנוער להט"ב בסיכון
יו"ר: ד"ר גיא שילה, אוניברסיטת תל אביב

 

 
חברות הוועדה האקדמית

 

 

להרשמה לחצו כאן >>

https://socialwork.tau.ac.il/swce/rishum_miniut-kenes2023

