מערכת "שיחות" – כתב עת ישראלי לפסיכותרפיה
שמחה להזמינכם לכנס שיחות החמישי

מגדר :בין מיצר למרחב
יתקיים ביום שלישי 5.7.22 ,בין השעות 14:30 – 08:30
המכללה האקדמית תל-אביב יפו ,ביה"ס למדעי ההתנהגות ,אודיטוריום ווסטון ,בניין
ווסטון ( ,)2רח' חבר הלאומים  ,10תל-אביב

הכנס השנתי של כתב העת "שיחות" יוקדש השנה לנושא המגדר והתנועה המגדרית .מתוך
רצון להעמיק ולחקור בנושא זה ,שחשיבותו התאורטית והקלינית היא עצומה ,ינסה הפעם
כנס "שיחות" לחקור את התנועה המגדרית ,את מהותה ,את האופנים השונים שדרכם היא
נפגשת עם החשיבה התיאורטית הפסיכולוגית לסוגיה ,ואת הדרכים שבהן מפגש זה בא לידי
ביטוי בטיפול הפסיכולוגי .

תוכנית הכנס
 08:30 – 09:00התכנסות ורישום
 09:00 – 09:15ברכות
 09:15 – 10:45מושב ראשון :מה שרואים משם :על הגדרה ומגדר
יו"ר :ד"ר שרון זיו-ביימן
פרופ' תומר שכנר גיוון מגדרי מנקודת מבט מחקרית-התפתחותית
ד"ר אפי זיו "צרות של מגדר" בפסיכואנליזה
 10:45 – 11:00הפסקת קפה
 11:00 – 12:30מושב שני :מגדר בטיפול :טרנס-פרנס
יו"ר :שילי ורדימון
ד"ר עופר מאורר :מחשבות קליניות אודות העצמי הממוגדר באופן מרובה
דפנה גרינר וגלי שיין טל :טיפול מאשש מגדר (ומאושש נפש)
 12:30 – 13:00הפסקת צהריים
 13:00 – 14:30מושב שלישי :איך נדבר על זה?
יו"ר :פרופ' דנה אמיר
יונתן מרטון מרום :״נדמה לי שאתה מאוד דומה לי״  -מחשבות על הדיאדה הטרנסית בחדר הטיפול
ד"ר מירב רוט :שאלות חשובות שקשה לשאול ,ומחשבות על הקושי לשאול אותן  -על המפגש בין
הפסיכואנליזה להרחבה המגדרית.

להרשמה להשתתפות במכללה

האקדמית ,בסך  130ש"ח  -לחץ כאן

להרשמה להשתתפות בזום בסך  130ש"ח  -לחץ כאן

להרשמה להשתתפות

במכללה האקדמית ,למנויי שיחות ,לסטודנטים ,מתמחים
וגמלאים בסך  90ש"ח  -לחץ כאן

להרשמה להשתתפות

בזום ,למנויי שיחות ,לסטודנטים ,מתמחים וגמלאים בסך
 90ש"ח  -לחץ כאן

ועדת ההיגוי :פרופ' דנה אמיר ,ד"ר שרון זיו-ביימן ,דפנה גרינר ,לילך הראל ,פרופ' אליעזר
ויצטום ,שילי ורדימון ,יוסי זלץ ,ד"ר עופר מאורר ,ד"ר יוסי מיכאלי ,חיה מלינוביץ ,פרופ' רבקה
יהב ,ד"ר מירב רוט ,גלי שיין טל ,ד"ר בעז שלגי ,ורד שלו ,פרופ' תומר שכנר.

על המרצים/ות וההרצאות
ד"ר שרון זיו ביימן :פסיכולוגית קלינית ,חברת סגל בביה"ס למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית תל
אביב יפו ,מנהלת בביה"ס למדעי ההתנהגות את "מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה" וייסדה עם
שותפים לדרך בתוך המכון את "עוגן תכנית תלת שנתית לפסיכותרפיה מבוססת אינטגרציה" .שותפה
בקבוצת שיח מכון לפסיכותרפיה התייחסותית .עורכת מדור "מחקר בפסיכותרפיה" בכתב העת" :שיחות -
כתב העת הישראלי לפסיכותרפיה"
פרופ׳ תומר שכנר :פסיכולוג קליני ,חבר סגל בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה,
ולשעבר ראש המגמה הקלינית-מדעית .במעבדתו הוא חוקר מנקודת מבט התפתחותית את הגורמים
הפסיכולוגיים ,המוחיים והסביבתיים הקשורים להתפתחות הפרעות חרדה .בנוסף עוסק במחקר התפתחותי
על מגדר ובעבודה טיפולית עם ילדים.ות ומתבגרים.ות מגווני מגדר ומשפחותיהם.
על ההרצאה :בשנים האחרונות חלו תמורות משמעותיות בהבנה של זהויות מגוונות מגדר .הבנה זו נשענת
על מחקרים עדכניים בתחום ועל ניסיון קליני הולך ומצטבר .ההנחה הבסיסית היא שזהות מגדר היא לאו
דווקא בינארית והיא לא בהכרח תואמת את המין אליו סווג האדם בלידה .בהתאם לכך התעצבו גישות
טיפוליות חדשות אשר הותאמו גם לעבודה עם ילדים.ות ומתבגרים.ות .ההרצאה תסקור מושגים בסיסיים
הקשורים להתפתחות מגדרית ,תציג מחקרים שמלמדים על השינויים שחלו בשנים האחרונות בהבנה של
זהות מגדר ,ותדון באתגרים הפסיכוסוציאליים שעמם מתמודדים אנשים מגווני מגדר בדגש על ילדים.ות
ומתבגרים.ות.
ד"ר אפי זיו  (PhD): MSWפסיכותרפיסטית וחוקרת תרבות .בעלת קליניקה פרטית בתל אביב .מרצה בחוג
ללימודי נשים ומגדר ובמרכז האקדמי ללימודי המשך ברפואה באוניברסיטת תל אביב (בתכנית הליבה
ובמסלול ההתייחסותי) .עמיתה במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו .פרסמה מאמרים שעוסקים בצומת
שבין פסיכואנליזה ,טראומה ותיאוריה ביקורתית .
על ההרצאה :בהרצאה אבקש להגמיש את המבט הפסיכואנליטי ,על מנת להכיל את ההשתנויות של
מגדריות בשדה התרבותי והחברתי .אעשה שימוש בהמשגה של מגדר כ"מבנה טראומטי " (Butler, 1995,
Corbett, 2009; Goldner, 2011),על מנת לחשוף ולעורר התבוננות בפעולה הסמויה של מגדר בנפש כמו גם
בשיח הפסיכואנליטי .לאור המשגה זו ,אציע חמישה צירים לחשיבה אלטרנטיבית על "צרות של מגדר"
בחדר הטיפולים .
שילי ורדימון :עו"ס קלינית ופסיכותרפיסטית .חברת הפורום הישראלי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה
התייחסותית ומרצה לתואר השני בביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב ,בתוכנית "הגל החדש
בפסיכותרפיה" ובמסלול לטיפול זוגי פסיכואנליטי בתוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית באוני' ת"א .בעלת
קליניקה בתל אביב ,מציעה טיפול פרטני וזוגי.

ד"ר עופר מאורר :פסיכולוג קליני ומרצה לפסיכולוגיה ופסיכותרפיה ,מנהל תכנית הגל החדש
בפסיכותרפיה באוניברסיטת רייכמן וממקימי המכון הישראלי לסכמה תרפיה .בוגר תוכנית ההכשרה
הארבע -שנתית בגישה ההתייחסותית ב'מכון שיח' ושל תוכנית ההסמכה הבינלאומית בסכמה תרפיה .יו"ר
לשעבר של הפורום הישראלי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותית .מרצה ומדריך בתוכניות לימוד
שונות בארץ ובחו"ל ,מטפל ומדריך בקליניקה פרטית ואונליין.
על ההרצאה :העצמיות המרובה מעסיקה את עולם הפסיכותרפיה בשנים האחרונות :גישות מקצוות שונים
של המפה הטיפולית עושות שימושים קליניים במושג שמאפשר הבנה של מורכבויות נפשיות מסוגים שונים
ועבודה טיפולית מתאימה .בהרצאה הנוכחית נתבונן על מושג העצמיות המרובה דרך פריזמת המגדר ונבחן
את התמגדרותם המגוונת של חלקי עצמי שונים ,את הקשיים שריבוי העצמיים הממוגדרים-אחרת יוצר
לעתים ,את האפשרויות להרחבת טווח-החוייה בהקשרים אלה ,כמו גם לצמיחה נפשית ורגשית .נתבונן
כיצד העצמיות הממוגדרת באופן מרובה עשויה לבוא לידי ביטוי בקליניקה ,מה עלול לעכב את הופעתה
ומה עשוי לקדמה .
דפנה גרינר :עו"ס קלינית ופסיכותרפיסטית .מנהלת את הקליניקה לייעוץ ולטיפול של המרכז הגאה בתל-
אביב .מרכזת הקורס "טרנסג'נדריות בחדר הטיפולים ומחוצה לו" במכון מפרשים .מדריכה סטודנטים
ומתמחים בפסיכותרפיה .בעלת קליניקה פרטית.
גלי שיין-טל :פסיכולוגית חינוכית מומחית ומטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת ,רכזת הקורס "טרנסג'נדריות
בחדר הטיפולים ומחוצה לו" במכון מפרשים .מנהלת את התוכנית "קפסולה" לטיפול זוגי ומשפחתי מתוך
עמדה אינטגרטיבית .מטפלת בקליניקה פרטית.
על ההרצאה :בשנים האחרונות חלו תמורות משמעותיות בהתייחסות לזהות מגדרית ,כאשר זו נתפסת
כיום כגיוון בריא המהווה חלק מהמרקם האנושי והיא אינה מעידה על פסיכופתולוגיה .האבחנות הרלוונטיות
והגישות הטיפוליות עברו שינויים בהתאמה ,וכיום המודל המבוסס ביותר מבחינה מחקרית וקלינית הוא
המודל המאשש מגדר  (Gender Affirming Model).ההרצאה תסקור את עקרי המודל ,תוך מתן דוגמאות
להתערבות מאששת מגדר עם מטופליםות על הקשת הטרנסית.
פרופ' דנה אמיר :פסיכולוגית-קלינית ,פסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל,
פרופסור מן המניין ,סגן דיקן למחקר וראש מסלול הדוקטורט הבין-תחומי בפסיכואנליזה באוניברסיטת
חיפה ,משוררת וסופרת .עורכת ראשית של "מארג – כתב עת לפסיכואנליזה" .הוציאה לאור שישה ספרי
שירה ,שני ממוארים בפרוזה וארבעה ספרי עיון :על הליריות של הנפש( מאגנס; Routledge, 2016;), 2008 ,
תהום שפה( מאגנס; Karnac, 2014), 2013 ,להעיד על העדים( מאגנס; Routledge, 2019), 2018 ,וידויי מסך
(רסלינג; Routledge, 2021). 2020 ,זכתה בפרסים רבים ,ביניהם חמישה פרסים בינלאומיים על כתיבה
פסיכואנליטית עיונית.
יונתן מרטון מרום :עובד סוציאלי ) (MSWופסיכותרפיסט .מטפל בקליניקה פרטית ,בעבר עו״ס להט״ב
מחוזי ורכז התוכנית למניעת אובדנות באגודה למען הלהט״ב וראש תחום להט״ב במרפאת לוינסקי של
משרד הבריאות .
על ההרצאה :ההרצאה תבקש לבחון את האופן בו הדמיון המשוער בין מטפל למטופל בדיאדה הטרנסית
עשוי להשפיע על התהליך הטיפולי .אדון בסוגיה זו באמצעות דוגמא קלינית ,בה אשליית הדמיון הביאה
לתקיעות בטיפול  (Impasse),תוך בחינת התהליכים שהובילו הן לתקיעות והן לאפשרות להיחלץ ממנה .
ד"ר מירב רוט :פסיכולוגית קלינית ,פסיכואנליטיקאית וחוקרת תרבות .ראש התכנית לפסיכותרפיה
באוניברסיטת תל אביב .עורכת מדעית של "מלאני קליין  -כתבים נבחרים" ב' עם יהושע דורבן (תולעת
ספרים" ;)2013 ,אותנטיות במפגש הפסיכואנליטי" מאת ארמה ברנמן פיק (כרמל )2021 ,ו"פסיכואנליזה של
ילדים" מאת מלאני קליין (תולעת ספרים .)2022 ,מחברת פרקים ומאמרים בפסיכואנליזה ובממשק בינה
לבין התרבות וכן את הספר "מה קורה לקורא? התבוננות פסיכואנליטית בקריאת ספרות" (כרמל)2017 ,
שראה אור גם באנגלית : A psychoanalytic perspective on reading literature - Reading the Reader,
Routledge, 2021
על ההרצאה :בהרצאה אצביע על תופעה שאכנה "הזדהות השלכתית חברתית" כמייצרת עומס רב על
השיח הפסיכואנליטי באשר למשמעויות התיאורטיות והקליניות של ההרחבה המגדרית .אצביע על האופן
בו תופעה זו טבולה בכוחות דיכוי בעלי שני פנים משלימים המגבילים את חירות החשיבה התיאורטית
והקלינית שלנו :החרדות הגזעניות והמדירות מכאן ,והסופר אגו הרודפני של שיח הפוליטיקלי קורקט מכאן.

נשמח לראותכם/ן!!!

