תכנית הכנס:
 0::8-0:88התכנסות והרשמה
מושב ראשון –  11:88 – 80:88יו"ר ד"ר רוני שטרקשל ביה"ס לבריאות הציבור של האוניברסיטה
העברית והדסה

 – 0099ברכות

הכנס השלישי של המרכז הבינתרבותי למיניות האדם ומשפחתו

 – 0039הכנס כביטוי לעמותה ולמטרותיה – גב' אלה בר-גיא ,יו"ר המרכז למיניות האדם ומשפחתו.
 – 00:9בינתרבותיות ,הג'וינט ואנחנו – רינה לאור ,ג'וינט ,ראש תחום פיתוח ,ידע והכשרות (תב"ת)
תנופה ותעסוקה
 – 09099דפוסי התמודדות זוגית עם מיניות כאשר אחד מהם חולה סרטן – ד"ר אנה וולסקי-רובל,
יועצת מינית ,אחות קלינית,הפקולטה לרפואה וביה"ס לסיעוד ,האוניברסיטה העברית

תפקידי גבר ואישה בתא המשפחתי
בחברה רב-תרבותית בגישה בין-
תרבותית
מרכז ג'וינט ישראל ,גבעת-רם  -ירושלים
 63במאי  ,6811כ"ב באייר תשע"א

 – 09059המקורות התרבותיים של תפקידי גבר ואישה במשפחה האתיופית – ד"ר חיים רוזן,
אנתרופולוג
מושב שני –  1::88 – 11:85יו"ר טלי רוזנבאום , MScיועצת מינית מוסמכת ופיזיותרפיסטית

 – 00009תפקידי הגבר ,האישה והסבתא ,בתא המשפחתי ,במציאות הישראלית ,בקרב יוצאי
בריה"מ לשעבר – גב' ז'אנה בר ,דוקטורנטית ,אוניברסיטת בן -גוריון
 –00039דיפרנציאציה של העצמי ,קולקטיביזם-אינדיבידואליזם ,אינטימיות זוגית ושביעות רצון
מחיי הנישואין בקרב זוגות ערבים החיים בישראל בהשוואה לזוגות יהודיים  -גב' ניבין
ריזקאללה ,דוקטורנטית ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת תל-אביב
 –00099מגדר במשפחה חרדית – ד"ר ניקול דהאן ,אוניברסיטת חיפה
 – 05009אצלי או אצלך? הבחירה באמצעי מניעה כ"מראה" ליחסי מגדר -ד"ר נלי שטיין ,מטפלת
זוגית ומשפחתית ,מנחת קבוצות במיניות .דן פולק ,דוקטורנט ,מטפל מיני ומטפל באמנות.
 – 05039תפקידי זכר ונקבה בתא המשפחתי בעולם החי – ד"ר נועם ורנר ,זואולוג גן החיות התנ"כי

הפסקה :ארוחת צהריים ואסיפה שנתית של חברי העמותה
מושב שלישי –  15::8 – 1::35יו"ר ד"ר אנה וולסקי-רובל ,יועצת מינית ,אחות קלינית
הרשמה :בדואר אלקטרוני ,אצל ג'וסי פביאן – jossy@tzora.co.il
דמי השתתפות:
לחברי העמותה – ₪ 09

למחדשים את חברותם  099 -ש"ח

לאורחים ולמצטרפים חדשים לעמותה – ( ₪ 059כולל דמי חברות)
אופן התשלום:
במזומן או בצ'ק לפקודת "העמותה להקמת המרכז הבינתרבותי ."...
ניתן לשלם ביום הכנס ,או באמצעות הדואר 0אל ג'וסי פביאן ,העמותה להקמת המרכז
הבינתרבותי ,קיבוץ צרעה ,ד.נ .שמשון .00893
קווי תחבורה לגבעת רם 5: ,5: ,0 :א'.:5 ,

הכנס מיועד לאנשי מקצוע בתחומי הטיפול והחינוך ,הבריאות והרווחה,
לעוסקים בנושאי עלייה וקליטה ולמעוניינים בקידום בין-תרבותי

 – 030:9המחיר השקט של ההצלחה – השפעת ריבוי תפקידים על דיכאון ועל סיפוק מיני בקרב
סטודנטיות לרפואה – גב' טל פלג שגיא ,דוקטורנטית ,אוניברסיטת באר שבע
 – 0:099גברים נשים וזוגיות במפגש עם ארגון תובעני :לקראת מודל חדש לכוח ביחסים זוגיים
ד"ר מיטל עירן -יונה ,יו"ר משותפת של קהילת מגדר באגודה הסוציולוגית הישראלית
 – 0:059סקירת ספרותית מקוונת בנושא אבהות לגיל הרך מלידה עד שנתיים – מר נחשון כרמי,
יועץ ומאמן פרטני וזוגי למיניות וחיי משפחה ,אוניברסיטת בר-אילן ומכללת רידמן
 – 0:0:9תפקידי הורות במשפחה "אחרת" בחברה הישראלית של היום – יונתן גר ,מנכ"ל הבית
הפתוח

 – 09099עיון ב"אשת חיל" – שיר השירים .מה אפשר ללמוד על תפיסת התפקיד הנשי והגברי
בתקופת התנ"ך – פרופסור יאיר זקוביץ' ,האוניברסיטה העברית ירושלים.
מושב רביעי –  :13::8 – 15::8יו"ר אלה בר-גיא
דרכים לבניית גשר בין תרבויות שונות בחברה רב-תרבותית ברוח הגשטלט – גב' עדנה מנילביץ'
 MScפסיכותרפיסטית מטפלת בשיטת הגשטלט

מעגלי-שיח בהנחיית גב' עדנה מנילביץ' וחברי ועדת הכנס
* בין ההרצאות תשלב הזמרת והשחקנית אתי עמית קטעי שירה וקריאה קצרים בנושא

