שמחה להזמינך ליום עיון מרתק בנושא:

"בשם האב"
על גבריות ואבהות במשפחה ,זוגיות ובטיפול
יום חמישי 61 ,בנובמבר  ,7162כז' חשון תשע"ח ,בין השעות8:03-51:13 :
בסמינר אפעל  ,רמת אפעל ,חנייה במקום
הגבריות והאבהות מרכזיות וחשובות בחיי הפרט ,הזוגיות והמשפחה.
בתחילתה של הפסיכולוגיה תפסה הגבריות מקום מרכזי בחשיבה ובתיאוריה .לאורך התפתחויות תיאורטיות
ותרבותיות שונות קיבלה ההתייחסות לגבריות ואבהות מימדים אחרים אשר הדירו אותם מהשיח והפכו את
ההסתכלות עליה לבינארית .תפניות אילו יחד עם שינויים טכנולוגיים ,תעסוקתיים ותרבותיים תופסים את
הגבריות והאבהות בימינו בעיצומו של שינוי .הדרישות הפטריכאליות עם תובענות של מקומות העבודה עדיין
רלוונטיות עבור האבות ,זאת עם רצונות
ודרישות אחרים רגשיים ומשפחתיים.
ברקע של השינוי מורגש חוסר במודל או ממד
התייחסות ברור שניתן לפנות אליהם ,בכדי
לחשוב על גבריות ואבהות שאינה פטריאכלית
ומאצ'ואיסטית ומאידך אינה נשית .יום העיון
הינו חלק מהעלאת קול לגבריות ואבהות
שתהיה מוכללת בתוך שינויים מתהווים ,מתוך
הכרה של קשיים שגברים חווים ומחוץ
לפרדיגמות הישנות והמוכרות והיא חשובה
לכל מי שעוסק בפרט ,זוג ובמשפחה.
יום העיון יפתח בחשיבה על הגבריות
העכשווית ,האבהות ,חוויות אבהות והחוסר
באב ונמשיך למבט כיצד הדברים משתקפים
בעולם הטיפול .המציגים ביום העיון מביאים מהמחקר ופרקטיקה עדכנית שלהם והכוונה לפתח שיח פורה
ומפרה לגבי הגבריות והאבהות המשתנים לאנשי הטיפול.

בתוכנית:
 – 8:03-5::9התכנסות ,הרשמה וקפה של בוקר..
 -5::9-5:03פתיחה וברכות.

 – 0::0-11:00מושב ראשון – גבריות
 – 0::0-10:11היצקנופה של האב – האב האדיפלי חוצץ בין הילד כאובייקט המפיק סיפוק מאמו ,ובכך
מעביר אותו לעמדת סובייקט הפונה קדימה לחיים של תשוקה ועשיה .האבסטרקציה של המיתוס האדיפלי
ללוגיקה משאיל את השם “אב" לעקרון ההחלפה .החלפת הדברים כשלעצמם במילים ,החלפת מילים במילים
מטפוריות ,החלפת עונג הסיפוק בעונג התשוקה ,החלפת התשוקות המודחקות בסימפטומים ובסופו של דבר
פונקציית האב מאפשרת החלפת כל תמורה במחיר .מה הקשר בין פונקציית האב האבסטרקטית לבין

האבהות הממשית של הגבר במשפחה ?פונקציית האב בנפשו של האדם בתפקיד האב מאפשרת לו להיות
סובייקט ,לשאת באחריות שלו לחופש הבחירה שלו ,מודעת או לא מודעת ,לכבד את חופש הבחירה של
שותפתו בהחלטותיהם המשותפות ,ובסופו של דבר הנחיל לילדים את האחריות לחופש הבחירה דרך
היתקלותם בגבול של חוסר האונים של עצמו.
דר' יהודה ישראלי – פסיכולוג קליני ,מטפל זוגי ומשפחתי ופסיכואנליטקאי.
 – 10:11-11:00על גבריות ,הקרבה וקירבה-
"עיני פקוחות מבלי לראות את השמיים
מבלי לראות כחול של ים ,ירוק של עץ
מבלי לשמוע מנגינות יפות כמו פעם,
מבלי לראות את הדברים כמו שהם"
(שלום חנוך)
במהלך אלפי שנות היסטוריה אנושית הורגלנו לחשוב שמלחמה זקוקה לגברים ,וגברים זקוקים למלחמה.
המציאות של הקרבת בנינו על מזבח המלחמות האידיאולוגיות של האבות שלנו נהייתה כמו אמת טראגית
ונצחית שקשה מאד להתירה .מהו העיצוב של הגבריות על פי מתווה זה? בהרצאה נדון במתווה ההקרבה
והקורבנות שחלק גדול מהם מתרחש במלחמה כמגדיר את חווית הגבריות .עם סיום הקרבות הקונקרטיים
הממשיים (במלחמה ובקריירה) ,הריגוש ולהט הקרב מפנים מקום לריקנות ולשעמום .גברים רבים מספרים
על הקושי להכיל את המקצב המשפחתי ,ורבים סובלים משעמום וריקנות בשגרת המרחב הזוגי-משפחתי.
זאת ועוד -בשל הסללה מגדרית המלמדת את הבנים לא להכיר בחוסר אונים ופועל יוצא מכך להימנע מלבקש
עזרה ,לעתים קרובות אנחנו הגברים נמנעים מלעשות את המעבר פנימה לעבר הבחירה בחיים ולצאת
למאבק לעבר נפשנו הלא מטופלת.
תמיר אשמן – עו"ס קליני ומטפל בקבוצות גברים .רכז התוכנית להכשרת מנחי גברים באוניברסיטת תל-
אביב.
 – :::33-:::13הפסקה קצרה

 -11:10-1:::0מושב שני – אבהות
 – 11:10-11:01הדרמה העכשווית של האבהות – הדרמה של האבהות החדשה .גברים רבים בימינו
מעוניינים להיות אבות מעורבים יותר ביחס לדור האבות שלהם .ברם ,בדרך למימוש הרצון הם נתקלים
במשוכות רבות -מסטריאוטיפים חברתיים ,דרך חקיקה מפלה ,ועד קונפליקט מול האם ,פחדים ומגבלות
אישיים ,ושאלות על אודות המשמעות של להיות אב מעורב ומטיב .בהרצאה נדון בהיבטים שונים אלה של
האבהות החדשה.
ד"ר גבריאל בוקובזה – פסיכולוג ומטפל ,מחבר הספר "הדרמה של הגבריות החדשה".
 -11:01-11:10ללא אב -שובה של המילה "אבא" :כשיתום מאב הופך להורה -המעבר לאבהות בקרב
גברים שהתייתמו מאביהם בילדותם הוא תהליך ייחודי של "המצאת הגלגל" ,או של עיצוב זהותם החדשה
כאבות בצל העדרו המתמשך של אביהם הממשי .בהרצאה אנתח סיפורים של משתתפי מחקר בנושא זה,
תוך נגיעה בסוגיות של גבריות ,חרדות-מוות ותיקון.
ד"ר עמית פכלר – מנהל המכון לטיפול רגשי במרכז הקליני הבין-תחומי באוניברסיטת חיפה ,מחבר הספר
"אבא בלי אבא :אהבה ,אשמה ותיקון בחיי יתומים מאב".
 -11:10-1:::0להיות אבא -לפגוש את הכאב ואת הגעגוע -בהרצאה אספר על התובנות שלי מהמפגשים
הרבים עם גברים ואבות בשנים האחרונות .אתייחס לקושי הגברי להיות במקומות של כאב ונזקקות ,על
משמעויותיו .ארחיב על הגעגוע הגברי למפגש רגשי קרוב עם אבא ,על השלכות החוסר באפשרות הזאת ועל
הפוטנציאל הגלום ביצירת מרחב רגשי קרוב בתוך קבוצת גברים .מתוך כל אלו נדבר על תכנים משמעותיים
החוזרים ועולים במפגשים עם גברים.
ד"ר אורן גור -פסיכולוג קליני ,מנהל ה"מרכז לאבהות" ,רכז התוכנית להכשרת מנחי גברים באוניברסיטת
תל-אביב.
 -:0:03-:2:13הפסקה וארוחת צהריים קלה
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 – 12:10-11:10מושב שלישי – טיפול
 -12:10-11:01לחשוב "מחוץ לרחם" -על מקומו של הגבר בעולם הטיפולי ומקומם של האספקטים
הגבריים בחדר הטיפול -גברים העוסקים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית במאה ה 12-עומדים בפני אתגר לא
פשוט :עליהם להתאים את עצמם ,לפחות אם ברצונם לחוש שייכות ,הן למערכת הציפיות המגדרית והן
למערכת הציפיות המקצועית-אנליטית .מערכת הציפיות המגדרית עברה אומנם שינויים משמעותיים בשנים
האחרונות ,אך נראה שתפקידי המגדר הקלאסיים נטועים כה עמוק במבנים החברתיים והפסיכולוגיים שלנו,
עד שגם כיום לא ניתן להתעלם מהם או לבטלם .ומה לגבי מערכת הציפיות המקצועית? הפסיכואנליזה
הקלאסית הייתה אומנם פאלוצנטרית והתיישבה היטב עם תפקיד המגדר הגברי המסורתי ,אך לדברי קוהון
( )2891השינויים שעברה התאוריה הפסיכואנליטית בהדגישה את השלבים הפרה-אדיפליים גרמו לכך
ש"הצלחנו לסרס את האב ולעשות דה-סקסואליזציה לתאוריה; פין האב הפך להיות עוד שד ,איבר של חום
ותיקון ,המעניק ילדים אך לא הנאה מינית".
להרצאה זו שני מוקדים עיקריים :ראשית ,היא תנסה לשרטט את חווייתו של הגבר-המטפל בעולם הטיפולי
האנליטי שעבר פמיניזציה ולהצביע על האתגרים הייחודיים העומדים בפניו ,אתגרים הנובעים מהצורך לענות
על מערכת הציפיות המגדרית ,הסותרת לעיתים את מערכת הציפיות המקצועית .בנוסף תעסוק ההרצאה
בתהליך שעברה הפסיכואנליזה ובו עברו האספקטים הגבריים של הטיפול הדרה ותתואר החשיבות שיש
לאספקטים הגבריים-אבהיים בחדר הטיפול והבעייתיות שיש בהשמטתם מהשיח התאורטי והקליני.
רועי סמנה  -הוא פסיכולוג קליני מומחה ,מרצה בתוכנית לפסיכותרפיה של אונ 'בן-גוריון ובביה"ס
לפסיכותרפיה "תרומות" (אונ' בר-אילן) .מאמרים וסקירות רבות פרי עטו פורסמו באתר "פסיכולוגיה עברית"
ובכתב-העת "שיחות ".מטפל במבוגרים ונוער בקליניקה פרטית
 -05:15-05:51הוא לא ידע את שמה -הנוכחות הגברית בטיפול הזוגי
היא תגיד למטפלת" :הוא לא רואה אותי" ",אני שקופה עבורו"
הוא יגיד למטפלת" :היא לא אוהבת אותי" ",לא מבשלת עבורי" ",לא חושקת בי".
התפיסה של הגבר את האישה כהשלכה של מוחו וצרכיו ,עשויה להקשות עליו לדעת את שמה הסובייקטיבי
והייחודי .הוא זוכר היטב את צמתה (ש"הלכה עמו לאורך כל הדרך") ,שכנראה בטאה עבורו רכות ,נאמנות,
אולי שמרנות וצייתנות .תפיסה זו ,נמשכת מימי בריאת האדם ואולי מקורה בהיות האישה איבר מן האדם,
כיוון שנוצרה מצלעו.
ההרצאה תתייחס להשפעה של תפיסה זו על קשיים בזוגיות ובטיפול הזוגי בעיקר משלושה היבטים:
 מושגי ההזדקקות ותלות בהקשר של צרכי אטצ'מנט.
 התפיסה הגברית בהקשר של משברי נאמנות ,בגידה ,אמת ושקר.
 היחסים הטיפוליים כמשולש רומנטי -אישה -איש -מטפלת/אישה/אמא -והפיכתו לבסיס התיקון.
ההרצאה תלווה בדוגמאות קליניות וקטעי וידאו .
ד"ר שרה איוניר  - (PhD),ממייסדות "מכון שינוי" והמנהלת הקלינית שלו בעבר .מרצה ומדריכה במסלול
לטיפול זוגי ב"מכון שינוי ",ובתכניות אחרות בארץ ובחו"ל.מציגה בכינוסים מקומיים ובין-לאומיים ,ומפרסמת
בכתבי עת מקצועיים - :929-:033.שאלות ,דיון קצר ,הערות מסכמות.
מרכז יום העיון – נעם ישראלי – חבר וועדת השתלמויות.
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 21%הנחה יתנו לאזרח ותיק  /סטודנט בהצגת תעודה בלבד. .
ניתן לשלם בכרטיס אשראי  /המחאה עד שני תשלומים ללא ריבית.
המחיר כולל -דמי השתתפות ,כיבוד קל לאורך היום וארוחת צהריים קלה.
מדיניות ביטולים -עד יום ראשון – 7.22.21 ,ניתן לבטל עם ניכוי  21%דמי ביטול בלבד ,החל מיום שני 7.22.21
ועד יום שני  21.22.21ייגבו  11%דמי ביטול ,החל מיום שלישי 21.22.21 ,לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי.
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