כנס שנתי של המרכז הבינתרבותי למיניות האדם ומשפחתו

מינשר לשלום פנימי ,זוגי,משפחתי וחברתי
הכרות עם תפיסות תרבותיות שונות בנושאי הכנה לזוגיות והטרדה מינית ,בגישה בין-תרבותית.

הכנס יתקיים ביום ה' י"ח באדר תש"ע 4-03-2010
בירושלים ,בבית החולים הדסה עין כרם
באולם התיירות ,הנמצא בקומת הביניים שבבנין המרכזי.

קהל היעד :חברי העמותה ,מטפלים ,מחנכים ,אנשי רפואה ובריאות הציבור ,אחיות ,פיזיותרפיסטים ,סוציולוגים ,יוצאי הקהילות השונות בארץ ומעוניינים,
עלות ההשתתפות בכנס –  . ₪ 75סכום זה יהווה גם דמי חברות בעמותה לשנת .2010
אופן התשלום :במזומן או בצ'ק לפקודת "העמותה להקמת המרכז הבינתרבותי:...
ניתן לשלם ביום הכנס או באמצעות הדואר לכתובת:
העמותה להקמת המרכז הבינתרבותי למיניות האדם ומשפחתו
קבוץ צרעה ,ד.נ .שמשון 99803
לבירורים ניתן לפנות אל:
אלה בר-גיא ,טל050-7283188 ;02-9908475 :.
ג'וסי פביאן ,טל050-7615233 ; 02-9908352 :.
וגםwww.min-shar.org :

האוניברסיטה העברית ירושלים

מטרות הכנס
•
•
•

להגביר את המודעות לסוגיות המשותפות לחברה בכל תרבות וללמוד את
הפתרונות הייחודיים לכל תרבות.
לעודד פיתוח שפה שתאפשר שימוש בביטויים ומילים שיקדמו תיקשורת וכבוד
הדדי בחברה רב תרבותית.
לעורר שיח ציבורי במגמה להפחית אלימות והטרדה בנושאי מיניות ומשפחה.
תכנית הכנס

9:00 – 8:30
9:35 – 9:00

10:35 – 9:35

10:45 – 10:35

מפגש הרשמה וכיבוד
דברי פתיחה וברכות :ד"ר רוני שטרקשל יו"ר הכנס  -ביה"ס
לבריאות הציבור ,רפואה קהילתית של האוניברסיטה העברית והדסה.
גב' אלה בר-גיא – יו"ר המרכז ,מגשרת בין-תרבותית ומשפחתית,
מפתחת תכניות התערבות רגישת תרבות במיניות.
ד"ר מירי רום – מנהלת ביה"ס לסיעוד ,דיקן משנה סיעוד בביה"ס
לסיעוד ע"ש הנרייטה סאלד של הדסה והאוניברסיטה העברית י-ם
מושב ראשון יו"ר אלה בר-גיא
"גילוי וכיסוי בלשון"
ד"ר רוביק רוזנטל  -עתונאי ,סופר ,מומחה בלשון:
"המילה כמבטאת תרבות וכיוצרת תרבות"  -היבט לשוני למושגים
ולמילים הנותנים ביטוי או מעכבים ביטוי של הנושאים המטפלים
במיניות ומשפחה.
הפסקה

 12:45 – 10:45מושב שני – יו"ר גב' טלי רוזנבאום -
יועצת מינית מוסמכת ,פיזיותרפיסטית
פגיעה מינית בילדים – התייחסות והתמודדות עם הבעיה במבט
רב-תרבותי.
 11:30 – 10:45גב' שרי עוז – מטפלת ומדריכה מוסמכת בטיפול משפחתי ,מומחית
בתחום הפגיעות המיניות.
הרב נתאי מלמד – נציג מהמגזר הדתי חרדי .פסיכותרפיסט ,מגשר
משפחתי.

11:30 – 10:45

ד"ר סמדר סיני – נציגה מהמגזר הקיבוצי .היסטוריונית מגדרית.
מר אשר רחמים – עובד סוציאלי ,מנהל תחום שירותי טיפול ליהודי
אתיופיה ,המרכז הישראלי לטיפול בפסיכוטראומה.
שאלות ותשובות

13:30 – 12:45

- 13:30

15:30

14:00 – 13:30

ארוחת צהריים קלה
בחירות לועד המנהל באסיפה הכללית של העמותה
מושב שלישי יו"ר ד"ר אנה וולסקי-רובל
יועצת מינית ,אחות קלינית ,מרצה בפקולטה לרפואה .מורה בכירה
חברת ועדת הוראה בביה"ס לסיעוד ע"ש הנרייטה סאלד
האוניברסיטה העברית הדסה ירושלים,
הכנה לזוגיות המממשת חיי מין תוך שותפות ואחריות.
ד"ר אנה וולסקי-רובל :הכנה ליחסים :כשתוצאות המחקר נפגשות עם
המציאות הטיפולית
גב' נטע ידיד – נציגה מהחינוך הממלכתי .היחידה למיניות ,זוגיות
ומשפחה ,שפ"י ,משרד החינוך .מדריכה ארצית בתחום המיניות
שייך עבד אלחכים סמארה
קאדי בית-הדין השרעי העליון לערעורים בירושלים.
גב' נעמי אנסבכר – ראש מיזם הדרכת כלות בארגון רבני צהר
ומייסדת 'טובים השניים' המרכז להכנה לנישואין ולהעצמת הזוגיות.
שאלות ותשובות

 15:45 – 15:30דברי סיכום:
ד"ר רוני שטרקשל ואלה בר-גיא

