
<< חזרה לתוכן עניינים

1 "הארון המשפחתי"- מערכות היחסים 

 המשפחתיות סביב תהליכי יציאה מהארון -
מבט מתוך תיאוריית ההתקשרות

מרצה: דנה בכר |  9.5.2022
תיאוריית ההתקשרות מדגישה את התפקיד המרכזי של איכות מערכות 
היחסים של האדם לאורך חייו ואת תפקידן של מערכות היחסים האלה, 
כמשאב מגן בעתות מצוקה. ההרצאה תעסוק בתפקידם של הורים לילדות 
ולילדים להט"בים, כגורם משמעותי בהשפעה על יכולת ההסתגלות שלהם 
בתהליך  הורית  תמיכה  של  בחשיבותה  נפשת. וכן  תחלואה  ובהפחתת 
גילוי הנטייה המינית, מקורות דחק וקונפליקט במשפחה בתהליך היציאה 
לדרכים  והצעות  משפחתו.ה,  של  והן  מהארון  של היוצא.ת  הן  מהארון, 

טיפוליות המגשרות על הקרעים.

 מועדי הקורס:

16.5.2022 | 9.5.2022 
30.5.2022 | 23.5.2022

ימי שני, בין השעות 9:30-11:00 

עלות הקורס:
לחברי.ות אגודה: 240 ₪

לאורחים.ות: 350 ₪

להרשמה לקורס לחצו כאן
ניתן גם להירשם טלפונית: 09-7467064

דנה בכר
ההרצאה מועברות על ידי גב' דנה בכר, פסיכולוגית קלינית 
בבית  מדריכה  בלה"טבים'  הטיפול  בתחום  מרצה  מומחית, 
של  "עוגן"  שנתית  התלת  בתוכנית  לפסיכותרפיה  הספר 
"מפרשים" באקדמית תל אביב-יפו ובעלת פרקטיקה פרטית 
ד״ר  שימשה  בעברה  ובזוגות.  ביחידים  לטיפול  בירושלים 
ברגמן  זאב  של  במכון  הזוגיים  המטפלים  בצוות  חברה  בכר 
בירושלים וחברה בצוות הטיפולי של הבית הפתוח ללהט"ב. 
ב"בית  הפתוח"  "היעוץ  הטיפולי  המערך  ממקימות  הייתה 
הפתוח לגאווה וסובלנות בירושלים" והפסיכולוגית הראשית 
"מכון  של  הצעירים  המבוגרים  ביחידת  טיפלה  הצוות.  של 
סאמיט" בתחנה לבריאות הנפש "קרית יובל - תחנת מערב" 
העם"  "אחד  ובתחנת  בטכניון,  הייעוץ  בשירותי  בירושלים, 

לטיפול במשפחות ילדים ונוער. 

זהות, זוגיות 
ומשפחה בטיפול 

בקהילה הלהט"בית
קורס מקוון בן ארבעה מפגשים 
עם המרצים.ות: דנה בכר, פרופ' 

גארי דיימונד, ד"ר אלון אורן 
ודפנה גרינר  

הסדרה הכתומה 

https://secure.cardcom.solutions/e/Uspl


<< חזרה לתוכן עניינים

2 טיפול משפחתי מבוסס התקשרות עבור בוגרים 

צעירים להט''בקים והוריהם הלא מקבלים
מרצה: פרופ' גארי דיימונד | 16.5.2022

מבוסס  משפחתי  בטיפול  ובמהלכים  בהתערבויות  תעסוק  ההרצאה 
הורים,  אצל  וקבלה  רפלקטיביות,  רגשי,  עיבוד  שמקדמים  התקשרות, 

המתקשים לקבל את הבוגרים הצעירים הלהט''בקים שלהם.

 מועדי הקורס:

16.5.2022 | 9.5.2022 
30.5.2022 | 23.5.2022

ימי שני, בין השעות 9:30-11:00 

עלות הקורס:
לחברי.ות אגודה: 240 ₪

לאורחים.ות: 350 ₪

להרשמה לקורס לחצו כאן
ניתן גם להירשם טלפונית: 09-7467064

פרופסור גארי דיימונד
הוא  משפחתי.  בטיפול  ומדריך  מומחה  קליני  פסיכולוג 
באוניברסיטת לפסיכולוגיה  במחלקה  בכיר  סגל   חבר 

ומנהל הקליניקה הקהילתית של המחלקה,  בן-גוריון בנגב 
מרצה, מכשיר ומדריך מטפלים ברחבי הארץ ובעולם. אחרי 
והתמחות  שבפילדלפיה  טמפל  מאונ'   .Ph.D תואר  קבלת 
פרופסור  השלים   ,Philadelphia Child Guidance Center-ב
לפסיכיאטריה  המחלקה  במסגרת  פוסט-דוקטורט  דיימונד 
בהמשך  פנסילבניה.  באוניברסיטת  לרפואה  הספר  שבבית 
שימש כסגן מנהל המרכז לחקר התערבויות משפחתיות בבית 
אחד  הוא  דיימונד  פרופסור  בפילדלפיה.  לילדים  החולים 
משלושת מפתחי המודל "טיפול משפחתי מבוסס התקשרות". 
 Attachment-based family therapy for depressed" ספרו 
adolescents", שנכתב יחד עם פרופסור גיא דיימונד וד''ר סוזן 
לוי, יצא לאור בהוצאת ה-A.P.A ב-2014. כיום פרופסור גארי 
דיימונד חוקר וכותב על טיפול משפחתי מבוסס התקשרות 
 עבור בוגרים להט''בקים והוריהם הלא מקבלים. ספרו החדש

 Keeping families together: Attachment-based family"
 therapy sexual and gender minority young adults and
רותם  עם  יחד  שנכתב   ,"their non-accepting parents

 .A.P.A-בורוכוביץ-זמיר, עומד לצאת לאור גם בהוצאת ה

זהות, זוגיות ומשפחה בטיפול בקהילה הלהט"בית
קורס מקוון בן ארבעה מפגשים עם המרצים.ות:

דנה בכר, פרופ' גארי דיימונד, ד"ר אלון אורן ודפנה גרינר  

הסדרה הכתומה 

https://secure.cardcom.solutions/e/Uspl
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3 בין ֲאֵחרּות, שייכות ומימוש עצמי בחוויית 

המשפחה הלהט"בית
מרצה: ד"ר אלון אורן | 23.5.2022

המשפחה  וחברי  מתמודדים חברות  עמם  אתגרים   3 ב  תעסוק  ההרצאה 
עצמי  ומימוש   )belonging( שייכות   ,)otherness( 'אחרות'   - הלהט"בית 
)self-actualization(. 'אחרות' מייצגת את העיסוק של חברי.ות המשפחה 
בשאלת היכולת המשפחתית להתמקם במרכז המפה החברתית. 'שייכות' 
במשפחה  אינטגרלי  חלק  להרגיש  ביכולת  המשפחה  של  עיסוק  מייצגת 
החופש  עיסוק במידת  מייצג  עצמי'  'מימוש  אחר.  משפחתי  מבנה  בעלת 
לביטויי מגדר ותפקודי מגדר במשפחה בה שני ההורים הם מאותו המגדר. 
את  המתאר  מודל,  וישורטט  אתגר  כל  של  המשמעות  תוסבר  בהרצאה 

הדומיננטיות של כל אחד מהם לאורך תהליך בניית המשפחה.

 מועדי הקורס:

16.5.2022 | 9.5.2022 
30.5.2022 | 23.5.2022

ימי שני, בין השעות 9:30-11:00 

עלות הקורס:
לחברי.ות אגודה: 240 ₪

לאורחים.ות: 350 ₪

להרשמה לקורס לחצו כאן
ניתן גם להירשם טלפונית: 09-7467064

ד״ר אלון אורן
מטפל ומדריך מוסמך מטעם האגודה לטיפול משפחתי ועוסק 
הוא  האקדמית  בעבודתו  מקצוע.  אנשי  ובהכשרת  בטיפול 
ומשפחתי  פרטני  טיפול  קבוצות,  הנחיית  בתחום  מתמקד 
ומדריכים. עבודת הדוקטורט שלו עסקה  והדרכת מטפלים 
וזוגות  גברים  זוגות  של  הלהט"בית  המשפחתיות  בחוויית 
המצטבר  הניסיון  ועל  זו  עבודה  על  תשען  ההרצאה  נשים. 

מהפרקטיקה הקלינית.
  /https://alonoren.com/about :להרחבה

זהות, זוגיות ומשפחה בטיפול בקהילה הלהט"בית
קורס מקוון בן ארבעה מפגשים עם המרצים.ות:

דנה בכר, פרופ' גארי דיימונד, ד"ר אלון אורן ודפנה גרינר  

הסדרה הכתומה 

https://secure.cardcom.solutions/e/Uspl


<< חזרה לתוכן עניינים

4 "אמא ועוד אמא"

מרצה: דפנה גרינר | 30.5.2022
כאשר  הזוגיים,  ביחסים  האיזון  את  מערער  תמיד  להורות  המעבר 
המושקעות הליבידיאנית עוברת מהשקעה זוגית להשקעה בתינוק, ויחסי 
הכוחות בתוך המערכת הזוגית משתנים. הדבר מורכב עוד יותר כאשר 
הביולוגי  בקשר  אינהרנטי  פער  קיים  שבה  מינית,  חד  בזוגיות  מדובר 
של כל אחת מהאמהות עם התינוק, מה שמעורר שאלות על ביסוס זהות 

אימהית לצד זהות אימהית אחרת ולעיתים אף קנאה ותחרות. 

בהרצאה ננסה להבין את המאפיינים הייחודיים של ההורות הלהט"בית, 
ביטוי  לידי  הזרע, כפי שהם באים  תוך התייחסות למשמעות של תורם 
המורחבת  המשפחה  עם  הקשר  וכן  הילדים,  עם  הקשר  הזוגי,  בקשר 

והסביבה.

 מועדי הקורס:

16.5.2022 | 9.5.2022 
30.5.2022 | 23.5.2022

ימי שני, בין השעות 9:30-11:00 

עלות הקורס:
לחברי.ות אגודה: 240 ₪

לאורחים.ות: 350 ₪

להרשמה לקורס לחצו כאן
ניתן גם להירשם טלפונית: 09-7467064

דפנה גרינר
ומנחת  פסיכותרפיסטית   )MSW( קלינית  סוציאלית  עובדת 
קבוצות מוסמכת. בוגרת התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית 
באוניברסיטת חיפה )החוג לפסיכולוגיה(. מנהלת את היחידה 
 לייעוץ ולטיפול במרכז הגאה בתל אביב. מדריכת סטודנטים.ות

לתואר שני בעבודה סוציאלית וא.נשי טיפול. מרצה ומרכזת 
את הקורס "טרנסג'נדריות בחדר הטיפולים ומחוצה לו" במכון 
האקדמית  המכללה  אינטגרטיבית,  לפסיכותרפיה  מפרשים 
תל אביב-יפו. בעלת קליניקה פרטית בתל אביב )מתבגרים 

ומבוגרים(. 

זהות, זוגיות ומשפחה בטיפול בקהילה הלהט"בית
קורס מקוון בן ארבעה מפגשים עם המרצים.ות:

דנה בכר, פרופ' גארי דיימונד, ד"ר אלון אורן ודפנה גרינר  

הסדרה הכתומה 

https://secure.cardcom.solutions/e/Uspl



