
 
 

 

 
 

 , בביה"ס למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית תל אביב יפו ם לחקר והוראת הפסיכותרפיה ימכון מפרש

 אביב יפו והחטיבה החינוכית בהסתדרות הפסיכולוגים בישראל )הפ"י( -המרכז הגאה, עיריית תל

 להזמין ליום עיון בנושא: יםשמח
 

 : גישה רב מימדית בטיפול משפחתי טיפול בנוער טרנסג'נדר ובני המשפחה

Empowering Transgender Youths and Their Families:  

Dimensional Family Approach-MultiA  

 LMHC, LMFT  Jean Malpas ז'אן מאלפס :מרצה
 יורק. -, ניוכשרה של מטפל משפחתי ממכון אקרמןאוניברסיטת בריסל, ובעל ה מוסמך מטעם 

ייסד את הפרויקט לטיפול במגדר ובמשפחה במכון אקרמן לטיפול משפחתי, ומאז עומד בראשו. הפרויקט הינו יחיד  2010בשנת 
ובפרס האמריקאי לטיפול משפחתי מבוסס צדק  Stonewall Community Foundation 2016מסוגו בעולם ואף זכה להכרה של 

 .2018חברתי 
עבודתו עם להט"בים בהיבט זוגי ומשפחתי פורסמה  ניות, טיפול זוגי ומשפחתי.אן מרצה ברחבי העולם בנושאים של מגדר, מי'ז

 עת.-במספר ספרים וכתבי
 

  8:30-14:00בשעות  ,27.3.20 -ום שישי הי 
 תל אביב  10האקדמית ת"א יפו, חבר הלאומים  במכללה 

 

 לרישום ותשלום לחצו על הלינק המתאים:
 

 ₪ 220  –אנשי מקצוע 
 ₪ 051 – וחברי הפ"י  בוגרי המכללה האקדמית ת"א יפו , בבתי ספר לפסיכותרפיה מתמחים, סטודנטים

 ₪ 012 –לתואר שני  סטודנטים
 

 ללא עלותהכניסה דריות בחדר הטיפולים ומחוצה לו" נמשתתפי הקורס "טרנסג'עבור 
 

בעשרים השנים האחרונות אנו עדים לתהליך של שינוי במידת ההכרה והלגיטימציה של החברה כלפי זהויות להט"ביות בכלל ובעשור האחרון  

ותר גם כלפי זהויות מגדריות בפרט. כיום אנו יודעים כי זהות טרנסג'נדרית הינה זהות לגיטימית, המבטאת חלק מהגיוון הקיים במרקם האנושי. י

פעמים רבות   תהליכי גיבוש הזהות המגדרית מלוויםעירים ובני נוער יוצאים מהארון המגדרי, ומגדירים עצמם על הרצף הטרנסג'נדרי. ויותר צ

כל אלה בין אם של הנער.ה עצמו.ה ובין אם של המשפחה, מה שמעלה צורך בליווי תומך ורגיש מגדר. במצוקה קשה, דכאון, הסתגרות וחרדה, 

 על מנת לתת מענה מתאים ומדויק.  תחוםים, נוער ומשפחות, להכיר את הצוע, ובעיקר אלה שעובדים עם ילד כים מאנשי מקמצרי

י, העיון ידון בדרכי העבודה הקליניות העכשוויות עם ילדים ונוער מגווני מגדר ובני משפחותיהם. יושם דגש על שילוב של טיפול פרטני, משפחתיום  

 מערכות חינוך ובריאות.  קבוצתי וקהילתי, וכן התערבויות ב

 יום העיון יערך בשפה האנגלית

 תכנית היום:

  התכנסות 08:30

  .נציג הפ"י; המרכז הגאה , מנהלת היחידה לטיפול וליעוץ -דפנה גרינר ; ביימן, מנהלת מכון מפרשים-ד"ר שרון זיו -  ברכות 09:00

   קוים מנחים לטיפול משפחתי עם ילדים ונוער מגווני מגדר 09:15

 הפסקה 10:30

  חינוכי-אינטגרטיבי לטיפול נפשי, רפואי ופסיכו מודל  10:45

 פסקת צהרים ה 12:00

   המחשות קליניות 12:30

  וסיכום לההקשתתפות דיון בה 13:30

 

 7341212-052|  טלפון:       mifrasim@mta.ac.ilמייל:       |בפייסבוק  מכון מפרשים |    מכון מפרשים אתר 

https://www.mta.ac.il/he-il/academicunitssite/schoolbehavioralsciencessite/mifrasimsite/pages/3nleq.aspx
https://www.mta.ac.il/he-il/academicunitssite/schoolbehavioralsciencessite/mifrasimsite/pages/3nleq.aspx
https://www.mta.ac.il/he-il/academicunitssite/schoolbehavioralsciencessite/mifrasimsite/pages/3nleq.aspx
https://www.mta.ac.il/he-il/AcademicUnitsSite/SchoolBehavioralSciencesSite/MifrasimSite/Pages/5MAcA.aspx
https://www.mta.ac.il/he-il/academicunitssite/schoolbehavioralsciencessite/mifrasimsite/pages/gonwx.aspx
https://www.mta.ac.il/he-il/academicunitssite/schoolbehavioralsciencessite/mifrasimsite/pages/gonwx.aspx
https://www.mta.ac.il/he-il/AcademicUnitsSite/SchoolBehavioralSciencesSite/MifrasimSite/Pages/5MAcA2.aspx
https://www.mta.ac.il/he-il/AcademicUnitsSite/SchoolBehavioralSciencesSite/MifrasimSite/Pages/5MAcA2.aspx
https://www.mta.ac.il/he-il/AcademicUnitsSite/SchoolBehavioralSciencesSite/MifrasimSite/Pages/5MAcA3.aspx
https://www.mta.ac.il/he-il/AcademicUnitsSite/SchoolBehavioralSciencesSite/MifrasimSite/Pages/5MAcA3.aspx
https://www.mta.ac.il/he-il/mifrasim
https://www.mta.ac.il/he-il/mifrasim
https://www.mta.ac.il/he-il/mifrasim
https://www.facebook.com/mifrasimtlv/
mailto:mifrasim@mta.ac.il
mailto:mifrasim@mta.ac.il
mailto:mifrasim@mta.ac.il

