
 

 פרוט

 הרצאה

 מגדר יישומי: ניתוחים מגדרים של חפציי יום יום כפרקטיקה חינוכית טיפולית 

ההרצאה תציע מסגרת תיאורטית ומתודית להטמעת הוראה, ליווי וטיפול מודע ורגיש מגדרית. המתודה הנבחנת היא 

רות יום כאמצעי המאפשר להתמודד עם התנגדויות שקשו-הצגה של ניתוחים מגדריים של חפצים מחיי היום

בסטריאוטיפים מגדרים ורב מימדים וליצירה של חוויה לימודית או טיפולית משנת תודעה. לאורך ההרצאה יוצגו 

דוגמאות ונדון בחומרים החברתיים והסימבוליים הגלומים בחפצים. ״פירוקם״ ו״הרכבתם מחדש״, מאפשרים 

וק בקרב קהילות לומדות. אטען כי שימוש הטמעה של כישורי התבוננות מגדרית ביקורתית רחבה ושינוי תודעתי עמ

בניתוח מגדרי של חפץ מחיי היום יום מקדם הבנה מגדרית של כל סיטואציה במציאות, ביחס להשפעתה על גברים, 

נשים ואנשים שאינם מזוהים במערך המגדרי הבינארי תוך תשומת לב מרבית להבדלים תרבותיים ולהיבטים של 

 מרובה וזהות מוצלבת. -שוליות

חוקרת פרקטיקות חינוכיות לקידום שייוון מגדרי באקדמיה, בחברות מסחריות ובאירגוני סיוע בינלאומיים. היא  ד״ר גל הרמט
מלמדת באוניברסיטת בן גוריון, המכללה לחברה ואומניות בנתניה, באוניבריסטה של האומות המאוחדות בקוסטה ריקה ועושה 

רגוני שלום וצוותי משא ומתן  לשלום בגרמניה ובשוויץ. היא זוכת פרס גאורג את הכשרות המגדר והרב תרבותית עבור אי
וחוקרת פרקטיקות של פדגוגיה ביקורתית פמיניסטית דרך יצירת ספרים וסרטונים בקוד. גל  2018לשנת  ארהולד הגרמנית

 מנהלת את עמוד הפיסבוק הממגדרת.

 

 סדנאות סבב ראשון

 מגדר יישומי: ניתוחים מגדרים של חפציי יום יום כפרקטיקה חינוכית טיפולית  .1

סדנה מעשית וחוויתית שממשיכה את הרצאת הפתיחה. הסדנה תתן כלים מעשיים לעבודה בקליניקה לפי המודל 
   הנלמד.

 

אירגוני סיוע בינלאומיים. היא חוקרת פרקטיקות חינוכיות לקידום שייוון מגדרי באקדמיה, בחברות מסחריות וב ד״ר גל הרמט
מלמדת באוניברסיטת בן גוריון, המכללה לחברה ואומניות בנתניה, באוניבריסטה של האומות המאוחדות בקוסטה ריקה ועושה 

את הכשרות המגדר והרב תרבותית עבור אירגוני שלום וצוותי משא ומתן  לשלום בגרמניה ובשוויץ. היא זוכת פרס גאורג 
וחוקרת פרקטיקות של פדגוגיה ביקורתית פמיניסטית דרך יצירת ספרים וסרטונים בקוד. גל  2018לשנת  תארהולד הגרמני

 מנהלת את עמוד הפיסבוק הממגדרת.

 

 

 המניפולציות שבין המגדרים  .2

הן דרך של השפעה חברתית, כאשר אחד מבני הזוג מנסה לשנות את תפיסתו  -מניפולציות )תמרונים, סחיטה ריגשית( 
או התנהגותו של השני )בהתאם לצרכיו או רצונותיו( על ידי ניצול יכולת ההשפעה והכוחניות שלו. אף על פי שהערך 

מה בכנות ובאומץ, נגלה שכולנו נוטים להשתמש בהן, המוסרי של מניפולציות נחשב שלילי, אם נעיז להתבונן פני
 הן בעולמינו האישי והן בעולמינו המקצועי.  -במידה כזאת או אחרת 



 האם מניפולציות הן תלויות מגדר?

 איזה מניפולציות שכיחות יותר על ידי איזה מגדר?

 ות?\כמטפלים מה מופיע יותר בחדר הטיפולים? וממה אנו נוטים יותר להתעלם בשל המגדר שלנו

 אילו מניפולציות הן חוצות מגדר?

 מה הקשר בין מניפולציות ותשוקה מינית?

בין אם הן מופעלות עלינו )בטיפול פרטני(, ובין  –כיצד אנו כמטפלים נוכל לזהות את המניפולציות בחדר?  –ובעיקר 
 צתי(. וכיצד נוכל להתייחס עליהן?כשהן מופעלות כלפי בן הזוג )בטיפול זוגי(, או כלפי חבר קבוצה )בטיפול קבו

בסדנה הנוכחית נרשה לעצמינו להתבונן ולשוטט בין השאלות השונות. נחקור באופן חוויתי את הנושא בעזרת 
 טכניקות מעולם הפסיכודרמה, התנסויות קבוצתיות, והסברים תיאורטיים. 

הסדנה משלבת הצצה לגישת הטיפול "פסיכודרמה מבוססת מּובחנּות", ומאפשרת טעימה ראשונית לשילוב של גישת 
 המעודדת את המטופל לבגרות, לקיחת אחריות, ובניה של חיים אוטנטיים ובעלי תשוקה.  –מּובחנּות ה

 

מטפלת בפסיכודרמה מבוססת מּובחנּות. מדריכה. דוקטורנטית. מרצה באוניברסיטת בר אילן ובמכללת  -  לינור מזריאר רוזברג
מבוגרים, והורים. מנחה קבוצות פסיכודרמה "צמיחה אישית" ו"זוגיות" תל חי. מטפלת בקליניקה פרטית בקרית טבעון בזוגות, 

 למבוגרים. חוקרת מוטיבציה חברתית.

 

הקשר בין דימוי גוף, בעיות אכילה,  אוריינטציה דתית ומודל האישה המושלמת, ביחס  .3
 לציורי עצמי בראי הטיפול באמנות

שלמת, בעיות אכילה ודימוי גוף,  ואוריינטציה דתית, וומן"?   הקשר בין מודל האישה המו-מי רוצה להיות "סופר
 -בראי הטיפול באמנות

 הרצאה וסדנא חוויתית

 ויזל. -ההרצאה מבוססת על מחקר משותף שנערך עם פרופ' יעל לצר ופרופ' רחל לב

קר בעשורים האחרונים גבר  בקרב נערות ונשים צעירות העיסוק במראה החיצוני שלהן. מגמה זו הלכה וגברה בעי
סביב התפתחות תרבות הרזון כמודל ליופי, להצלחה, לכוח ולשליטה, המאפיינת את החברה המערבית המודרנית.  

שמשמעותו  -כפועל יוצא הופעל לחץ חברתי תרבותי על האישה, למלא את תפקיד האישה המושלמת "סופרוומן"
להיות אשת קריירה מצליחה, תוך  למלא אחר התפקיד המסורתי של הקמת משפחה וגידול ילדים מחד, ובד בבד

שמירה על מראה חיצוני מוקפד וגוף חטוב. מצב בלתי אפשרי זה הוביל למצבי דחק קשים אשר בשילוב עם הדחף 
לרזון, הובילו להתנהגויות אכילה בעייתיות ועד להתפתחות הפרעות אכילה.  מגמה זו נצפתה לאחרונה גם בקרב 

סיה החרדית בישראל. מטרת המחקר היתה  לבדוק את הקשר בין דימוי גוף, אוכלוסיות מסורתיות ובכללן באוכלו
מודל האישה המושלמת, ובעיות אכילה,  באמצעות ציורי דיוקן עצמי ונאראטיב  המתייחס לתפיסת הגוף, בקרב נשים 

המותאם חרדיות, בהשוואה לנשים דתיות לאומיות בישראל. פותח כלי של ציורי דיוקן עצמי בליווי נאראטיבים 
לאוכלוסייה זו. ממצאי המחקר  מצביעים על מורכבות של האוכלוסיה בהחצנת המצוקה מטעמים חברתיים 

 תרבותיים וקוראת לצורך להמשיך ולהעמיק את המחקר בנושא. 

מהן הציפיות מנשים  -בסדנא חוויתית נתייחס למודל ה"סופר וומן"  -סדנת פסיכודרמה בשילוב טיפול באמנות
היום, כיצד הדרישה לשילוב קריירה, משפחה, וגוף נשי אידיאלי, משפיעות על הנפש שלנו. כמו כן נתייחס בתקופה של 

לאכילה רגשית בקרב נשים, ולבחירה באכילה או בהימנעות מאכילה במצבי מצוקה ודחק. הסדנא תשלב כלים מעולם 
 הפסיכודרמה וכן כלים של טיפול באמנות. 

 



סיכותרפיסטית, מטפלת ומדריכה בפסיכודרמה ואמנויות בבית החולים הפסיכיאטרי , פ MAפרנקל  -טללית דורי 
"מזור" )מזרע לשעבר(. חוקרת בתחום הפרעות אכילה. מדריכה במגמה לטיפול באמצעות אמנויות באוניברסיטת 

שמרת  חיפה, מלמדת במגמה לייעוץ חינוכי בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה. בעלת קליניקה פרטית בקיבוץ
 לילדים, נוער ומבוגרים, בטיפולים פרטניים, קבוצתיים ודיאדיים.

  מגדר, דיספוריה ומה שביניהם. 4

 

מתוך חלומות טרופים, ראה את עצמו והנה נהפך במיטתו לשרץ ענקי. מוטל היה על גבו  "... בוקר אחד, כשהקיץ סמסא

הנוקשה כמין שריון, ומדי הרימו מעט את ראשו היה רואה את כרסו החומה והמקומרת, העשויה חוליות וקשות 

 ומקושתות... מה זה קרה לי? חשב בליבו. זה לא היה חלום." )מתוך "הגלגול" מאת פרנץ קפקא(.

 

בסדנה זו ננסה להבין את המונח "דיספוריה" )אי הלימה בין תחושת הזהות הפנימית לבין הנראות החיצונית והאופן בו 

הזולת תופס אותנו(, בהקשר למגדר ומעבר לו. נחקור את זהות המגדר שלנו דרך פירוקה למרכיביה )מין ביולוגי, זהות 

תבונן בתחושות שעולות כאשר יש ניגודים ומתחים בין המרכיבים מגדר, ביטוי מגדרי, תפקידים מגדריים(, ננסה לה

הללו באישיותו של אדם. נשתעשע בתרגילים יצירתיים שממחישים מה חווים אנשים הסובלים מדיספוריה מגדרית, 

על מנת לשפר את יכולתנו לזהות את הסימנים, להקשיב ולהבין את שאינו מובן על ידי מי שמעולם לא חווה זאת על 

 שרו ומתפקידו לעזור ולהקל על הסבל )הורה, מורה או מטפל(.ב

 

מטפלת בהבעה ויצירה, עובדת במשרד החינוך ובקליניקה פרטית. לומדת פסיכותרפיה  MA, מטפלת באמנות דפנה רוזין
 יונגיאנית.

 .2008לתואר שני, אונ' לסלי, מאמר פרי עטי: "ביטוי וחקירה של זהויות מגדר מגוונות דרך האמנות", נכתב בעקבות עבודת תזה 

 .2012, 7פורסם בכתב העת "בין המלים", גיליון 

 

 סדנאות סבב שני

 

 

והאישה בתוכנו"  הגבר  -" מסע אל תוך האני ומיפגש עם השונה": " המישפחה הפנימית"  .1
 אנרגיות זיכריות ונשיות כמיגדר הפנימי -

אנרגיה גברית ואנרגיה נשית. אני מאמין שאחד מהאתגרים  החשובים בעולם הזה הוא  בתוך כל אחד מאיתנו מצוייה
 הרמונית ביניהן. לפתח אנרגיות אלה בימלואן, כך שתוכל להיווצר פעילות גומלין

שכל דבר בעולם מורכב משני  הפילוסופיות המזרחיות תמיד כללו את מושג היין )נשי/מקבל( ויאנג )זכרי/פעיל( ואמרו  
חות אלו. במערב, קרל יונג עשה עבודה חלוצית מרגשת עם תפיסתו לגבי האנימה והאנימוס. הוא הסביר שלגברים כו

)אנימוס( שרובאנו דיכאנו בחוזקה את ההיבטים האלה של עצמנו, ושאנו  ישנו צד נשי) אנימה( ולנשים יש צד גברי
ו עבודה ניפלאה והשתמשו בחלומות, מיתוסים, שניהם. הוא ואלה שהלכו בעיקבותיו עש חייבים ללמוד להסתדר עם



 סמלים ופסיכודרמותבכדי לעזור לגברים ולנשים להתחבר לחלקים המוכחשים והאבודים של עצמם. הרבה
גבריות ונשיות שנימצאות  פילוסופים, פסיכולוגים , משוררים, כותבי מחזאות ואמנים ביטאו את הרעיונות על אנרגיות

 בכל אחד מאיתנו קיימות כאמור, אנרגיות ניקביות וזכריות. האנרגיה הניקבית שבתוכנו היאבתוכנו ובכל דבר אחר.  

ומאפשרת, לכן היא יוצרת  ההיבט העמוק, החכם, המדריך של עצמנו. האנרגיה הניקבית קולטת -האני האינטואיטיבי 
אלינו דרך דחף פנימי, תחושת בטן  שבנו מדברת ערוץ שדרכו יכול  האני העליון ליזרום על מנת להתחבר אלינו. האישה

איננו מקשיבים לקול האינטואיציה, האנרגיה הנשית בתוכנו  או דימויים שנובעים ממקום עמוק בתוכנו. כאשר
 דרך מצב גופנו. מתקשרת דרך חלומות או רגשות, או

גופנו. בעוד האישה בתוכנו  ליבנות, לדבר, להניע את -ההיבט הזיכרי שלנו פול בעולם. הוא מאפשר לנו לעשות דברים   
 הבעה. הגבר שבתוכנו הוא המבצע אתומלאות  קולטת, האנרגיות הגבריות הן אסרטיביות, מוחצנות, חברותיות

רעיונות והופך מחשבות לצורה גשמית.  אינטואיציה נשית פלוס פעולה גברית שווה יצירתיות. הנשיות היא מקור 
שדרכו זורמת  לפועל של חזונה. יחסי הגומלין בין אנרגיות אלו הם הכלי ההשראה היצירתית, והגבריות היא המוציאה

השונים שבנו נוכל להקשיב לקולה  האנרגיה היצירתית האוניברסאלית בתוכנו. ככל שנהיה מחוברים יותר להיבטים
את הגבר  פעילויות התנסותיות חוויתיות בסדנא תיפגשו של האיטואיציה ולהוציא אותה אל הפועל ביתר קלות. דרך

 את החזונות והיעדים הפנימיים ולהפוך אותם למציאות. והאישה שבתוככם. הם יסייעו לכם לגלות

 

 מטפל באמצעות אמנויות, פסיכותירפיסט באוריינטציה יונגיאנית, איזותרפיסט. ד"ר חנן רותם,

 -סדנאות וקבוצות תרפיה  חיפה. מנחה -האקדמית הערבית לחינוך בישראל  מלמד פסיכולוגיה ושילוב אמנויות במיכללה
 .בישראל  ובחו"ל) אירופה, ארה"ב, דרום אמריקה, הודו, נפאל ויפן(.  מטפל בכרמל בחיפה -המשלבות בין המנטאלי לבין הרוחני 

 
 

בעבודה קלינית וקבוצתית עם הדיאדה  דיאלקטיקה בין תיאוריה לפרקטיקה -אמהות ובנות .2
 . של אמהות ובנות בגיל ההתבגרות

 

התנאי הראשון לטיפול בבת המתבגרת הוא לשמוע את קול בכייה של האם. בעבודה בקליניקה ובקבוצות עם נערות 
מתבגרות אנו חשים את הקשר הסוער שבין אמהות ובנות , החוויה היא של לפיתת האם את הבת בסבך של דאגות 

איזון בקשר הסוער אך אם הוא נעדר הוא  וחודרנות או להבדיל התעלמות והתרחקות  האב , כאשר הוא נוכח , מייצר
 מתסכל ומתעתע .

המטפלים נמצאים בסכנה של הצטרפות לביקורת ואפילו שנאה שמופנית כלפי האם כחלק ממאמצי הספרציה 
אינדיווידואציה של הבת . הצטרפות לביקורת והצורך לגונן על המתבגרת מקורו ביחסי העברה ובקלות שבה מתבגרות 

 ממטפלים .  מגייסות אמפטיה

הפרקטיקה הנפוצה בטיפול במתבגרות מבוססת על הצורך ההתפתחותי בספרציה אינדיווידואציה ) פיטר בולאס (  
 ובשל כך נוצרת הרחקה של ההורים ) לרוב של האם ( מן התהליך הטיפולי .

בוצות כאשר בת בקליניקה ובק-מטרת הסדנה היא לפתוח לדיון ולמחשבה משותפת את העבודה עם הדיאדה אם 
 המטפל מחזיק את המשימה המורכבת של יצירת נפרדות בתוך קשר .

בסדנה אציג עבודה קלינית פרטנית וקבוצתית עם נערות ואמהות, המשלבת תיאוריות מתחום הספרציה 
חברתיות וגישה אינטגרטיבית של טיפול בהורות. בחלק -אינדיבדואציה במתבגרים )פטר בלוס(, גישות פמיניסטיות

ני של הסדנה נתרגל עבודה עם קלפי תקשורת שפותחו לבקשתן של אמהות רבות שפגשתי בדרך. הקלפים מסייעים הש
 להורים ולאנשי המקצוע לתרגל דיאלוג רגשי עם מתבגרות. 

 ( עו"ס ופסיכותרפיסטית דינמית זוגית. MSWהילה פינקלשטיין )

 



 הילה פינקלשטיין  . עו"ס קלינית ופסיכותרפיסטית

 בשלוב אמנויות על הגוף הנשי ה"מלוכלך" דרך יצירות של אמניות עכשוויות סדנא  .3

  

בסדנא המשולבת בהרצאה קצרה +מצגת נעסוק בדמוי הגוף הנשי  ההפוך מזה  שעוצב ע"י האמן המערבי כגוף 
שקראו תגר על דימוי  גוף זה  20של המאה  70מיני ופאסיבי. ניחשף ליצירות של אמניות משנות ה -אידיאלי, נקי ,א

 פרשות, פרגמנטרי ואקטיבי.  כאינדיבידואלי, בעל תשוקה, מפריש ה -וייצרו את גופן באופן אחר 

בסדנא  נתמקד בגוף הנשי המפריש את וסתו כשנשלב אופני ביטוי אישיים של המשתתפות/ים דרך הרפיה, דמיון 
 מודרך, יצירה בחומרים ועבודה עם הגוף.

מטרת הסדנא היא לפתח מודעות לגבי התחושות האישיות והקולקטיביות הקשורות בדימום הוסתי, והמשפיעות 
 פן מודע ושאינו מודע על תפיסותינו והשקפותינו המגדריות את גופנו ועצמנו.באו

  

 אמנית, מרצה , מנחת סדנאות וסופרת ד"ר אורנה אוריין

 

 יציאה מן הארון מנקודת מבטה של המשפחה הלהטב״קית .4

אחי עמוס עוז ז״ל ואני סיפור אישי: יציאתם של שני בני מן הארון, בשלבים שונים של התבגרותם. כולל הקרנת סרטון בו 

פרינדלי? איך מגיעים למטופלים -מדברים על יציאה מן הארון. דוגמאות מתוך הקליניקה: איך הופכים סביבה טיפולית לגיי

 מתוך קהילת הלהטב״ק? מי ומי בקהילה? האם מתאים לי כמטפל.ת לעבוד עם אוכלוסיה זו? מה עלי לדעת?

האם ידיעת  -בינאריות, העלאת מודעות -האחרונה עם שני/שתי מטופלים/ות נוןעבודה בשנה  -וינייטות מתוך הקליניקה

 הסיפור האישי של המטפלת משפיעה על המטופל והסביבה הבית ספרית? כיצד?

סדנא: סוד, הסתרה וגילוי . נושא הסוד עולה שוב ושוב בעקביות, בעבודה עם מטופלים/ ות מקרב קהילת הלהטב״ק 

וק בכך שלכל אחד ואחת מאיתנו יש סוד. מה קורה כשאנחנו פותחים את הסוד? מה קורה ומשפחותיהם. בסדנא נעס

 למטופל/ת החושף/ת את סוד/ה? מה קורה כאשר הסוד נחשף באקראי, שלא מתוך בחירה )אוטינג(?

עד כמה?  נעבוד על הסוד בחומרי יצירה במדיום החזותי הסימבולי, כשאנו דנים בהסתרה וחשיפה: מה אני מוכן/ה לגלות?

 בפני מי? מה החששות המלווים את הגילוי? מה התוצאה?

 

בעבר מנחת קבוצות תמיכה להורים .  מטפלת באומנות ומאמנת אישית, בעלת קליניקה פרטית בירושלים מרגניתה קלוזנר
 בקהילה הגאה ויו״ר עמותת תהל״ה

 

 


